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[Os(as) oprimidos(as)] sofrem uma dualidade que se instala na “interioridade” do seu ser. 

Descobrem que, não sendo livres, não chegam ser autenticamente. Querem ser, mas temem 

ser. São eles ao mesmo tempo o outro introjetado neles, como consciência opressora. Sua luta 

se trava entre serem eles mesmos ou serem duplos. Entre expulsarem ou não o opressor de 

dentro de si. Entre se desalienarem ou se manterem alienados. Entre seguirem prescrições ou 

terem opções. Entre serem expectadores ou atores. Entre atuarem ou terem a ilusão de que 

atuam na ilusão dos opressores. Entre dizerem a palavra ou não terem voz, castrados no seu 

poder de criar e recriar no seu poder de transformar o mundo. Este trágico dilema dos 

oprimidos, que a sua pedagogia tem de enfrentar. 

(Paulo Freire) 
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RESUMO 

 

 

Esta dissertação analisa a noção (ou noções) de educação regular e de escola que, como parte 

de um conjunto de outros instrumentos ideológicos, estrutura a visão de mundo dos segmentos 

sociais que a ela têm acesso. Ela examina mais especificamente a visão dos excluídos dela, dos 

chamados “moradores de rua”. Ao falar dos “moradores de rua”, este trabalho refere-se àqueles 

segmentos que estão destituídos dos direitos mais elementares e, por isso mesmo, sofrem as 

formas mais perversas de opressão e abandono, em nosso País. Tomando como base a tese 

freiriana de que os oprimidos não apenas produzem saberes, mas, em situações específicas, 

contribuem, com esses saberes, para a transformação e a superação das sociedades instituídas, 

este trabalho parte da hipótese de que existe(m) um (ou mais) conceito(s) sobre a educação 

regular formulados por esses segmentos oprimidos que, no limite, podem contribuir para a 

reflexão sobre um sentido mais amplo da cultura e do processo civilizatório. É uma pesquisa 

de cunho qualitativo. Das 18 (dezoito) entrevistas em profundidade, realizadas pelo próprio 

pesquisador junto à população de rua da Cidade de São Paulo, de ambos os sexos, em três 

localidades que serão descritas no universo da pesquisa, somadas à observação e experiência 

pessoal do pesquisador que, por mais de três décadas, viveu também na rua, foi extraído todo 

o material empírico. A análise de tais representações, especialmente no que diz respeito à 

escola e à educação regular, constituiu o foco da pesquisa.  

 

 

PALAVRAS CHAVE 

Rua, Opressor, Oprimido, Educação, Escola 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This dissertation analyzes the notion (or notions) of regular education as part of a set of other 

ideological instruments, structures the worldview of the social groups that have access to it. It 

examines more specifically the vision of the excluded, so-called "homeless". Speaking about 

the "homeless", this work refers to those the segments that are deprived of the most elementary 

rights and, therefore, suffer the most perverse forms of oppression and neglect in our Country. 

Based on Freire's view that the oppressed produce not only knowledge, but in specific 

situations, contribute with his knowledge to transform and overcome the status quo, this work 

develops the hypothesis that there is one or more) concept(s) about the regular education 

formulated by those oppressed segments that can contribute to the reflection about a broader 

sense of culture and civilization. It is a qualitative research. Eighteen interviews were 

developed  by the researcher with the homeless population of the City of São Paulo, of both 

sexes, in three locations that are described in the research universe. In addition to this the 

researcher developed his personal observation from his own experience of also living more 

than three decades in the streets of the same city. From this material he extracted all the 

empirical material. The analysis of the representations of “street population”, especially about 

school and regular education was the focus of the research. 
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RESÚMEN 

 

 

Esta tesis analiza la noción (o nociones) de la educación regular, como parte de un conjunto de 

otros instrumentos ideológicos que estructura de la cosmovisión de los grupos sociales que 

tienen acceso a ella. En él se examinan más concretamente la visión de los excluidos, los 

llamados "sin techo". Hablando de los "sin techo", esta obra se refiere a aquellos segmentos 

que son privados de los derechos más elementales y, por lo tanto, sufren las formas más 

perversas de la opresión y de negligencia en nuestro País. Sobre la base del fundamento de la 

visión de Freire, de que los oprimidos no sólo producen el conocimiento, sino que, en 

situaciones específicas, contribuyen con este conocimiento para transformar y superar las 

sociedades instituidas, esta obra parte de la hipótesis de que existe(n)  uno (o más) concepto 

(s) sobre la educación regular formulada por estos segmentos oprimidos que, en última 

instancia, pueden contribuir para la reflexión sobre el sentido más amplio de la cultura y la 

civilización. Se trata de una investigación cualitativa. De los dieciocho (18) entrevistas en 

profundidad realizadas por el investigador con la población sin hogar de la ciudad de São Paulo, 

de ambos sexos, en tres lugares que se describen en el universo de investigación y además con 

la observación a partir de su experiencia personal que, durante más de tres décadas, también 

vivía en la calle, se extrajo todo el material empírico. El foco de la tesis es el análisis de las 

representaciones de estos segmentos oprimidos, especialmente con respecto a la escuela y a la 

educación regular. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

A proposta deste trabalho tem origem nas inquietações de minha trajetória pessoal. 

Compreender o oprimido na periferia da periferia do Capitalismo significa, para mim, buscar 

razões de minha própria história que, por cerca de três décadas, esteve submetida às situações 

extremas de pobreza, opressão e abandono. Isto porque, grande parte desse período, sem um 

teto e sem a certeza do alimento diário, sobrevivi em ruas, becos, pontes e casas (e casarões) 

abandonadas, em diferentes cidades do meu país. 

Como esta é uma realidade de milhares de pessoas no Brasil e de milhões em todo o 

planeta, que estão à margem do sistema econômico mundial, penso que este trabalho não é uma 

simples reflexão sobre uma história pessoal, mas uma tentativa de contribuir, ainda que de 

forma muito humilde, dada a complexidade do problema, para a compreensão e explicação das 

distintas formas de opressão, esperanças e possibilidades de superação da condição de 

“lascados”, que constituem esse enorme contingente de seres humanos que, não por destino, 

mas por processos históricos, encontra-se em situações de “exclusão absoluta1”. 

Tendo em vista situar-me nesse contexto, farei um breve relato sobre a minha 

trajetória pessoal, focalizando o período em que vivi, como tantos outros e outras que 

perambulam pelas ruas do Brasil, em situação de abandono, discriminação e exclusão. 

Natural de Jundiaí, interior de São Paulo, nasci em 1962. Fiz o ensino fundamental I 

no Grupo Escolar Prof. Paulo Mendes Silva. O fundamental II, somente o comecei no Grupo 

Escolar Profa. Geralda Berthola Facca. Porém, durante alguns anos, não saí da 5a. série por 

diversos motivos, dentre os quais se destacam: repetência comum e expulsão por excesso de 

brincadeiras infantis. 

Órfão de mãe – D. Maria Luiza Henrique – aos 10 anos de idade e com o pai morando 

na capital do estado, fiquei com a avó materna até os 11 anos de idade. Após o falecimento de 

minha avó, morei com minha tia Ana, sobre a qual minha mãe, ainda viva, havia me dito em 

sonho: “Filho, eu vou morrer; fique com sua tia Ana”. Meses depois de seu falecimento, 

consegui uma caixa de engraxate e comecei a trabalhar no bairro, no ponto final do ônibus 

próximo de casa. 

                                                           
1 A rigor, não podemos falar de “exclusão absoluta”, pois, por mais excluído que seja um indivíduo, de alguma 

maneira, por situar-se dentro e, não, fora da sociedade que o exclui, ele encontrar-se-á “incluído”, mesmo que tal 

inclusão esteja fora dos parâmetros da dignidade humana. Assim, ao usarmos a expressão “exclusão absoluta”, 

estamos nos referindo àquelas pessoas que, entre os excluídos, vivem nas ruas, já que não possuem os recursos 

mínimos necessários à sobrevivência, como abrigo e alimentação. 



12 

 

 

Sendo filho de mãe solteira, com pai ausente – Leonel Simões de Paula – e recusando-

me, reiteradamente, a morar com ele, eu era tido como “filho do pecado” e, por isso, 

discriminado e maltratado por uma grande parte da família.  

Classificado como estudante “cabulador”, pela manhã, engraxava sapatos de segunda a 

domingo; virava guardador de carros nas imediações dos templos, nas missas domingueiras, 

completando meus parcos ganhos com a limpeza do salão destinado ao encontro de jovens, 

após as celebrações dominicais. Assim, defendia meus trocadinhos, que guardava dentro da 

caixa de engraxate, para comprar leite. Na cidade, havia um limite para os engraxates 

ambulantes trabalharem que, quando ultrapassado, se fosse pego pela fiscalização a caixa era 

apreendida e somente era retirada se fosse falar com o “seu” Francisco, Comissário de Menores 

que respondia por todos os trabalhadores infantis registrados no município. 

No ano seguinte, com quase 14 anos, fui ousado, ultrapassei o limite e fui pego. A caixa 

apreendida e houve muita confusão. Fui imediatamente falar com “seu” Francisco que 

providenciou uma carteirinha e um espaço em uma praça do centro para eu trabalhar. 

Gostava muito de correr. Sempre que podia, guardava a caixa de engraxate em 

qualquer canto e saía correndo – cinco, oito, dez quilômetros, ou até mais –, em  alguns dias 

da semana, na esperança de, um dia, estar entre os grandes atletas brasileiros. Esperança maior, 

porém, era a de encontrar alguma coisa boa e um espaço para morar. 

Nessa época, com 12 para 13 anos de idade, rodava os quatro cantos da cidade com 

minha caixa de engraxate à procura de algo que não sabia bem o que era.  

Um ano mais tarde, com 14 anos completos, o “seu” Francisco providenciou as minhas 

fotos para a minha primeira carteira de trabalho. Fui ao meu primeiro trabalho na fábrica de 

bolas Drible. Fui demitido meses depois, pois eu tinha habilidade para confeccionar bolas com 

muita rapidez, o que provocou ciúmes de outros meninos mais velhos da firma, levando-os a 

me prejudicar. Fui demitido meses depois. Voltei a correr...  

 No Senai2, que ficava no bairro em que eu corria, fiz minha inscrição e comecei a 

estudar como aprendiz de ajustador mecânico.  

                                                           
2 O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), juntamente com a maior parte das demais instituições 

do “Sistema S” (Serviço Nacional da Aprendizagem Comercial - SENAC, Serviço Social da Indústria - SESI e 

Serviço Social do Comércio - SESC), foi criado na década de 1940, pelo Presidente Getúlio Vargas, visando à 

formação profissional, pela iniciação ao trabalho, de técnicos de nível médio. É, até hoje, uma importância agência 

formadora de recursos profissionais para os setores secundário e terciário do sistema produtivo brasileiro. Mais 

tarde seria criado o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR). 
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 Em um dos momentos de minha tentação pelo atletismo, estava correndo em um 

centro esportivo, quando resolvi dar uma volta no bairro, onde avistei uma linda casa... Várias 

crianças jogavam pingue-pongue numa área do edifício. Olhei bem aquilo e bati palmas. Um 

padre saiu à rua para conversar comigo. Expliquei-lhe que queria saber o que era aquele lugar 

e como era viver ali. Contei-lhe que havia perdido a mãe e a avó e que morava com os tios. 

Manifestei desejo de morar ali, com aquelas crianças. Me levou para a capela. Conversamos 

por muito tempo. Não me recordo bem do que eu disse a e nem o que ele disse a mim; só sei 

que, a partir daí, fiquei morando na instituição, que abrigava aquelas crianças. 

O Padre era um senhor muito bondoso; cuidava das crianças órfãs como se fossem seus 

próprios filhos, zelava, dava suas broncas e educava. Não me recordo muito dos detalhes, pois 

muita coisa foi apagado de minha memória no que diz respeito a essa casa. 

 Na casa, como parte de um projeto da instituição, o padre matriculava os 

internos no Senai, a que eu já havia ido e me inscrito antes, por minha própria iniciativa, aos 

quinze anos de idade. Depois de um ano exato em que estava morando nessa casa, chamei o 

padre e pedi para ir embora. Disse que já estava na hora de sair, que já havia visto e aprendido 

o que queria. Porém, não me recordo o motivo que me levou a pedir para sair e nem o porquê 

ter dito ao Padre sobre o aprendizado, pois nada me recordo do tempo que passei naquele local. 

Lembro-me apenas da entrada, da saída e de alguns poucos momentos em que lá fiquei. Assim 

foi: voltei à situação em que me encontrava antes da experiência na instituição; fiquei como 

estava antes: aprendendo o que a rua podia me ensinar. 

Como eu morava com a minha tia “de favor”, era muito humilhado por alguns primos 

e primas, alguns tios e tias por ser filho de mãe solteira... cidade conservadora de origem 

italiana tradicional. Eu passava a maior parte do dia na rua; ia para casa apenas para dormir, 

quando ia, pois, nessa idade, passava, às vezes, meses sem voltar, oprimido pela própria 

situação de exclusão... uma criança preta, pobre e órfã. 

O tempo passou e aos 17 anos saí para morar em São Paulo, com meu pai. Minha futura 

“nova mãe”, Dona Judith, e minha Irmã Marlene foram me buscar em Jundiaí.  

Já afastado da escola, mesmo com a insistência do meu pai para eu estudar, eu queria 

ser atleta. Entre uma corrida e outra, no Parque do Ibirapuera, conheci o ginásio do Ibirapuera, 

no qual consegui trabalho, aliás, em uma empresa terceirizada de limpeza que lá fazia prestação 

de serviços.  

Logo em seguida, meu pai faleceu e fiquei com minha “nova mãe” e minha tia Helena, 

que me deram muito amor e carinho. Mudamos de bairro... tive outros trabalhos. Porém, sem 

qualificação, ganhava tão pouco que quase não dava para o básico. Havia dias em que não 
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tínhamos o que comer; dormíamos literalmente com fome, minhas duas velhas e eu. Depois de 

abandonar completamente o estudo e o esporte, renunciando ao sonho de ser, comecei a 

trabalhar com treinamentos desportivos, mesmo sem ter a qualificação formal para tal; era visto 

como “ex-atleta”. Logo em seguida, começava minha outra trajetória: candidato a alcoólatra, 

sem maiores atropelos com os órgãos de repressão, já que as bebidas alcoólicas eram (e são) 

consideradas como drogas lícitas. Não demorou muito para que o consumo aumentasse, 

fazendo com que eu perdesse todos os empregos que conseguia.  

Minha “nova mãe” e minha tia, sua irmã, já idosas, fizeram de tudo para eu abandonar 

o vício, até por meio de tratamento em hospital público. Em vão. E isso as incomodava muito. 

Eu parava de beber... mas voltava, recaía... Em uma dessas “paradas”, encontrei uma moça 

chamada Maria Luiza que, penso eu, muito me amou, porque me ajudou muito. Ficava a meu 

lado, em toda e qualquer circunstância. Apesar do esforço dela em me libertar do vício, eu 

sempre voltava a beber.  

Um dia, saí de casa pela manhã e não mais voltei: transformei-me em mais um 

membro dessa população de oprimidos, excluídos em situação de rua, porém, em outras 

condições: bem mais velho e bêbado.. Sopas, pontes, casarões abandonados, vielas, becos e 

favelas, entre outros elementos, passaram a ser os componentes de meu universo existencial. 

Como se não bastasse a cachaça, comecei a fumar maconha. 

Virei andarilho e percorri alguns cantos do país. Perambulei pelo interior de São Paulo 

e do Espírito Santo; estive em Salvador e Teixeira de Freitas, no estado da Bahia; vaguei por 

Montes Claros e Januária, ambas no norte e nordeste de Minas Gerais, dentre outros ermos 

deste Brasil continental. Em cada lugar, em cada localidade vivi uma história específica, às 

vezes tentando me inserir na cultura da região, mas, em todas, com a mesma condição: cidadão 

de extrema pobreza, em “situação de rua”. 

Não existe um motivo específico para um morador de rua ir para um determinado 

canto. Como eu estava nesta condição, com a minha liberdade em ir e vir, independendo do 

tempo, ignorava o determinismo e seguia o meu caminho... pouco ou quase nada me importava, 

se aquela liberdade era negativa ou positiva, pois eu não me ligava para as condições... apenas 

seguia as minhas vontades, mesmo que não tivesse sentido algum. 

O limite dessa andarilhagem foi Januária. Estava eu com alguns documentos que 

comprovavam minha trajetória esportiva e profissional. Tudo para mudar de vida e dar certo... 

Entretanto, pegou fogo no barraco em que estavam todas as minhas coisas – documentos, 

algumas roupas... as poucas que tinha. Perdi tudo. Teria de iniciar, então, a longa caminhada 

de volta, “sem lenço e sem documento”, quero dizer, sem “quase tudo”, somente com a roupa 
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do corpo. Permaneci ainda, por alguns meses, entre alguns barracos e calçadas do setentrião 

mineiro. Já me tornara bem conhecido na cidade de Januária, pela solidariedade e fraternidade 

que dispensava aos outros, mesmo na maior penúria. Sempre me sentia muito feliz em poder 

ajudar a todos que precisavam, sem pedir nada em troca. Recebia apenas os trocados quando 

era contratado para fazer algum serviço. Desenvolvia alguns trabalhos, com a esperança de 

conseguir comida e... bebida. 

Em Januária, pedi um passe, na prefeitura, para voltar a São Paulo. Não queria mais 

ficar andando, perdido naquela imensidão. Um vereador encaminhava meu pedido. Entretanto, 

um dia antes de sair a passagem, houve um movimento popular em frente à câmara. Era um 

verdadeiro levante, uma manifestação comunitária que reivindicava algo que eu não sabia bem 

do que se tratava. Os manifestantes foram “destratados” por alguns vereadores. E eu, nem 

sabendo os motivos de um lado, nem de outro, tomei a frente e assumi todas as falas contra a 

opressão e o descaso para com a comunidade. Fui aplaudido por todos que ali estavam. Porém, 

no dia seguinte, não me lembrava de nada. Fui até a Câmara Municipal retirar o passe quando, 

para minha surpresa, o vereador que encaminhava meu pedido junto ao Poder Público estava 

junto com os colegas opressores da noite da manifestação. Me falou “um monte” e cancelou a 

ajuda. Tive de permanecer mais tempo em Januária, buscando encontrar outro vereador, de 

esquerda, para me conseguir outra passagem...  

Chegando a São Paulo, a luta pela sobrevivência continuava, em todos os cantos da 

cidade. 

Para conseguir o dinheiro para a bebida “olhava” carros na rua, pedia comida nos 

bares e ia ao centro da cidade, onde havia sopa doada pelas ONGs. Depois, procurava um canto, 

com meu papelão, para dormir.  

Acordava todo dia seguinte sem perspectivas, sem ter o que comer. Mas, se conseguia 

uns trocados, retomava a bebedeira. Assim se passaram anos, com três internações: por 

iniciativa de minha namorada e de minha irmã... e até por minha própria iniciativa consegui 

internar-me para desintoxicação.  

Com a minha irmã Dayse, conheci a Casa de Candomblé “Ilê Alaketu Asé Karê”3, no 

bairro da Cachoeirinha, na cidade de São Paulo, da Mãe de Santo Lúcia Helena Flório, a Mãe 

Lúcia de Osun. Ela “fez um trabalho” que fez com que eu abandonasse a bebida por alguns 

meses. Contudo, com apenas um gole de qualquer bebida alcoólica, em uma das madrugadas e 

                                                           
3 Expressão em Ioruba, da religião de matriz africana, que significa Casa de Bandeira de Ketu, sendo que 

Ketu é o nome de uma cidade africana; Asè é a força e a energia de Karê, que é o nome uma das denominações 

de Osun. 
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lá estava eu novamente enterrado na droga do alcoolismo. Nessa situação, não aceitava ajuda 

de nenhuma pessoa. Assim, continuei entre praças, ruas e vielas, dormindo em casarões 

abandonados, debaixo das pontes e em becos. 

Sensibilizado com minha condição, um amigo advogado, chamado Gregório A. de 

Figueiredo, que muito tentou me promover, ajudou-me a conseguir um emprego. Saía de um 

dos casarões invadido (ocupado por moradores de rua) pelas manhãs ensolaradas, de terno e 

gravata, para trabalhar... Mas, nada de “sérios” compromissos; queria apenas beber e ser 

“livre”, sem ser incômodo para ninguém, nem ser incomodado por quem quer que seja; queria 

seguir meu caminho, me fazia “feliz” daquela forma. Alguns meses depois, fui dispensado em 

consequência da bebida e pela falta de responsabilidade que, certamente, era provocada pelo 

uso dela 

Alguns anos depois, fui à Praia Grande para trabalhar em um grande show, “olhando” 

carros. Fui somente com o dinheiro só de ida, na certeza de que iria conseguir os recursos para 

voltar. Infelizmente, não houve o evento e tive que ficar por lá. Comecei a trabalhar na praia, 

“olhando” carros nos estacionamentos à beira da praia e fiquei morando nas encostas, barcos, 

bares abandonados e praças. Nessa fase, o consumo de bebidas etílicas chegou à média de três 

litros de pinga por dia, fora outras bebidas que ingeria. Fui ficando e me acomodando por lá.. 

Morava, como disse, nas praças e nas encostas. Conheci uma turma muito boa, em especial as 

senhoras Haidê e Adelaide do Forte, muito solidárias e que muito me protegeram: me levavam, 

todos os dias, pela manhã, um pão com mortadela e um refrigerante. O dinheiro que eu ganhava 

com o trabalho na beira da praia daria para eu comer e guardar algum, se não fosse o alto 

consumo de bebidas.  

Foi nessa época... sim, foi aí que  sucedeu todo um processo: conheci uma turma que 

“vivia” à beira da praia. Com eles convivi por algum tempo. Naquelas circunstâncias, às já 

mencionadas benfeitoras, minhas verdadeiras protetoras, Dona Haidê e Dona Adelaide, 

prometi que iria sair da rua para estudar. Contudo, o tempo foi passando e eu... fui ficando... A 

situação foi piorando tanto que, a partir de determinado momento, passei até a receber  visitas 

de amigos extraterrestes, que vinham à Terra e me pediam para ajudá-los a construir armas 

para combaterem os invasores de seus planetas, porque eu era o único com conhecimento para 

desenvolver os artefatos bélicos capazes de defendê-los. E, assim, me dispus a ajudar. Foi 

terrível: foram quatro dias em que passei sob controle dos alienígenas – era uma família inteira, 

com direito a dois cachorros. Eles não eram maus, mas fui obrigado, por meio de ameaças, a 

fazer as armas. Prometeram-me que, quando tudo estivesse pronto, eles partiriam. A 

espaçonave deles estava estacionada no fundo do mar, para onde eles se recolhiam todas as 
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noites para dormir.  Era, portanto, à noite, que eu ficava livre para ir onde quisesse, até o 

amanhecer. Ao amanhecer, eles voltavam e eu retornava à condição de verdadeiro prisioneiro 

fabricante de armas extraterrestres... Após eu ter desenvolvido um poderoso artefato de defesa 

destrutiva e dar a eles, partiram para o espaço sideral, de volta para seu mundo intergalático. 

Algumas semanas depois de os extraterrestres terem partido e, definitivamente terem saído de 

minha vida ELA surgiu novamente, Maria Luiza, para tentar me libertar do vício, daquela 

“degradação absoluta”. Se Maria Luiza não surgisse, penso que eu estaria lá até hoje. Ela havia 

me procurado por todo Estado de São Paulo e me encontrou moribundo na praia; foi me buscar 

e me levou novamente à internação, no ano de 2001. A partir daí, resolvi ficar em São Paulo, 

para me tratar e, quem sabe, voltar à escola. Minhas protetoras de Santos deram todo apoio 

para que eu assim agisse e mudasse de vida. 

Fiquei trinta e quatro dias internado no Hospital Geral de Taipas, aos cuidados de toda 

uma equipe de reabilitação mental, em especial do Dr. Wanderlei (neurologista) e da Dona 

Madalena (assistente social). 

Saindo do hospital, fui morar em pensão paga por Maria Luiza, fora do bairro em que 

estava o foco dos alcoólatras. Em um determinado dia, fui fazer novamente uma visita à 

mencionada casa de candomblé, à Mãe de Santo, à Mãe Lúcia. Ela me pediu para eu voltar 

outro dia, para que ela pudesse “fazer um trabalho”. Eu, sem dinheiro até mesmo para pagar a 

pensão, como pagaria o “trabalho”? Entretanto fui e a Mãe de Santo fez tudo que podia, sem 

me cobrar nada.  

Alguns meses depois, já em abstinência, um antigo amigo da zona sul da cidade de 

São Paulo, Gregório A. Figueiredo, filho de Romero de Figueiredo, que fora amigo de Gregório 

Bezerra, em Pernambuco, me ofereceu um trabalho que tivera numa época em que fiquei pouco 

tempo fora das ruas, porém, com alto consumo de bebida. Fiquei neste trabalho por mais um 

ano e meio, até o término do contrato com a empresa. Logo após a saída desse emprego, já em 

2002, meu amigo Gregório, com boa condição financeira, me ofereceu o emprego novamente. 

como amigo que sempre foi; me “emprestou” o endereço, voltei a estudar para concluir o ensino 

médio. Foi ele, inclusive, que pagou minha inscrição no vestibular para a faculdade de 

Educação Física, onde iria começar a outra fase da vida, a da real “libertação”, a da real 

“felicidade”. 

Porém, de início, apresentou-se um problema muito sério: como eu iria pagar o curso 

que iria iniciar? Quando fui fazer o exame do vestibular, na saída, no caminho para o ponto de 

ônibus, pisei em uma embalagem de bebida feita de alumínio, ”uma latinha”. Aí, acendeu-se-
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me a luz que daria origem a todo o processo de custeio de minha formação no curso superior: 

catar, amassar e vender latinhas vazias deixadas pelas pessoas nos lixos, ou até mesmo na rua. 

Estava muito difícil resolver todos os problemas que então se apresentavam: pagar a 

faculdade, pagar a pensão, comprar comida, entre outros que pontilham a vida cotidiana das 

pessoas que não querem voltar à degradação total. Minha Mãe de Santo, verificando minha 

determinação diante de tantas dificuldades, ofereceu-me um espaço para eu morar no templo. 

Ela, que sempre cuidou de mim como uma verdadeira mãe cuida de um filho, fez tudo que 

podia fazer, com muito amor, carinho e atenção. Cedeu-me um canto na Casa de Candomblé  

como uma forma a seu alcance de me ajudar. Então, aceitei a ajuda.  

No término do primeiro ano da graduação, conheci a Dra. Márcia Teodoro, do 

Departamento Jurídico, bem como as Professoras Ester Vitalle Ferraz, Pró-Reitora Acadêmica, 

Maria José Tucunduva-Lila e Solange Folha Verde, assessoras da pró-reitoria da instituição em 

que eu estudava. Elas muito contribuíram para meu desenvolvimento acadêmico e formação 

política. Nessa época, entrei de cabeça na política estudantil, chegando a Secretário Geral do 

Diretório Central dos Estudantes (DCE), da Universidade Cidade de São Paulo, com grande 

apoio do Chanceler, Professor Paulo Eduardo Soares de O. Naddeo e do Reitor, Professor 

Rubens Lopes da Cruz. Mesmo contrário a algumas políticas institucionais, um ano e meio 

mais tarde, fui eleito Presidente, militando também na União Estadual dos Estudantes (UEE) e 

na União Nacional dos Estudantes (UNE), até o término dos meus estudos nessa instituição de 

ensino superior.  

Concluída a graduação em Educação Física, segui estudando. Cursei algumas 

especializações em educação, mais especificamente, em Gestão Escolar e em Esporte.  

Um belo dia, ao passar defronte ao prédio de cursos de pós-graduação da Universidade 

Nove de Julho, entrei para perguntar sobre um curso a uma amiga que aí estudava. Então, 

comecei a frequentar, como “ouvinte”, de atividades desenvolvidas no Mestrado em Gestão e 

Práticas Educacionais e no curso de Mestrado (acadêmico) em Educação, aí também 

desenvolvido.  

Tendo me submetido ao processo seletivo no final do ano e em sendo aprovado e 

classificado, ingressei, formalmente, no curso de mestrado profissional “Gestão e Práticas 

Educacionais (PROGEPE), em 2013. 

A ideia de escrever algo sobre o excluído, como já afirmei, surgira desde o momento 

em que estava na faculdade, cursando a graduação. Sentia necessidade de escrever sobre a 

minha vida, especialmente sobre o momento em que me decidi sair da rua e, de outro lugar, 

tentar perceber as razões pelas quais o Estado e parte da sociedade excluem ou desconhecem a 
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população de rua, a ponto de “invisibilizá-la”, ou seja, de não a enxergar pelas vias públicas, 

debaixo dos viadutos, nos becos... Ou seja, todos a vêm, mas, quando por ela não são 

incomodados diretamente, não a enxergam mais...  

Como e de que forma se poderia reorganizar essa significava população que “existe”, 

mas não vive, na rua. Paulo Freire distingue a vivência da existência e me ajudou a perceber o 

quão importante é essa diferença, especialmente quando se quer compreender as condições de 

vida das pessoas oprimidas. Penso que é somente tomando consciência dessa diferença como 

ponto de partida é que os moradores de os moradores de rua iniciarão o processo de sua 

libertação e retorno com dignidade ao seio da sociedade da qual, enquanto cidadãos e cidadãs, 

jamais deveriam ter saído. O primeiro “estalo” dessa consciência, penso: fui por ele atingido, 

impactado, graças aos fatos que narro a seguir.  

Em um determinado momento, já cansado de viver nas ruas da cidade, de sofrer com 

esta exclusão sem sentido, resolvi deixá-la. Conversando com as pessoas próximas, diziam-me 

que a rua não era feita para mim, que eu deveria deixar de beber e sair da rua, como se fosse a 

coisa mais simples do mundo. Entre uma bebida e outra, senti que deveria realmente deixá-la, 

mas não tinha o caminho, era tudo muito difícil: sem teto, sem trabalho... por conta disso 

mesmo... muita bebida... Em suma, sem perspectiva alguma. Contudo, no meu mais profundo 

íntimo, estava determinado a sair das ruas e voltar para a escola.  

Julgo que um dos motivos que levam muitos para as ruas é a falta de uma educação 

de qualidade. 

Então, foi o que realmente aconteceu: falei aos meus colegas de rua e de praça que 

iria sair da rua para estudar.  Um deles imediatamente dirigiu-se a mim e, de uma forma 

agressiva, foi dizendo:  - “ Escola é coisa pra boy; pobre tem mais é de trabalhar se quiser ter 

alguma coisa”. Naquela momento, travou-se uma discussão, quando eu disse que “... o motivo 

da educação é justamente nos tornar uma pessoa melhor; que um bom trabalho era a 

consequência do conhecimento adquirido”. A discussão se tornou um pouco mais calorosa, 

quando eu disse, que quem quisesse vir comigo que viesse; quem não quisesse, que ficasse, 

pois eu iria sair para estudar.  

Ao deixar a rua, comecei a trabalhar na implantação da fiscalização eletrônica do 

transporte coletivo na Cidade de São Paulo. Ao término do contrato com a empresa prestadora 

de serviços para a Secretaria Municipal de Transportes, ingressei na universidade onde, durante 

o processo de formação acadêmica, especificamente a graduação em Educação Física e a 

primeira especialização, trabalhei como coletor de materiais recicláveis. 
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Após a conclusão da licenciatura, dei início ao curso de bacharelado, sendo que, no 

início do ano letivo, mesmo coletando materiais recicláveis, consegui, paralelamente, um 

trabalho em uma Organização Não Governamental (ONG) chamada Anjo Menino, na qual fui 

desenvolver um projeto no Centro de Educação Unificado (CEU) da Prefeitura de São Paulo, 

na modalidade de atletismos, para crianças pobres das comunidades do Jardim São Rafael, 

localizado na zona leste da cidade. Cabe ressaltar que as crianças conseguiram avanços 

significativos tanto no atletismo como no desempenho escolar, em todos os seus aspectos. 

Ao sair deste projeto de esporte, deixei a atividade de coletor de recicláveis e me 

inscrevi como professor, para ser contratado pela Secretaria de Estado da Educação de São 

Paulo. Em decorrência do contrato, trabalhei como professor eventual, durante dois anos, em 

duas escolas localizadas em um bairro da zona oeste da cidade. 

No ano seguinte, não conseguindo obter aulas nas escolas, fui contratado pelo Clube 

da Comunidade de Vila Palmeiras para trabalhar como professor de esportes com crianças e 

adolescentes da comunidade e adjacências da Vila Palmeiras, localizada na Freguesia do Ó, 

região norte da Cidade de São Paulo. As atividades eram desenvolvidas em um centro esportivo 

conveniado com a Prefeitura. Aí, tornei-me coordenador de esporte e lazer, porém, 

permanecendo por apenas mais um ano. É que para me dedicar totalmente ao curso de Mestrado 

em Educação, no qual havia ingressado, acabei deixando o trabalho social. Iniciei, então, na 

Universidade Nove de Julho uma nova etapa de minha vida. Como esta nova etapa de minha 

vida se tornou possível, vale a pena rememorar. 

Mas, me faltava oportunidade, incentivo e até mesmo iniciativa que, a partir de então, 

surgiu uma nova fase na trajetória acadêmica, as especializações. Em um determinado 

momento, casualmente, conheci o Professor José Eduardo de Oliveira Santos que me 

apresentou ao Professor Jason Ferreira Mafra e, em seguida, ao Professor José Eustáquio 

Romão. Nessa época, conheci, também, a Professora Roberta Stangherlin. Talvez, se não fosse 

por eles e por ela, não teria se iniciado uma nova fase de minha vida como educador.  

Em um determinado momento, conversando com estes Professores sobre outro tema 

trazido por mim de um curso em Gestão de Esporte, sobre minha trajetória de vida e meu 

trabalho com crianças das comunidades, surgiu, então, um tema sugerido pelo Professor Romão 

que teve o apoio imediato dos demais professores do programa mencionados. 

Nesse contexto, na condição de oprimido de um sistema cruel de imensa diferença 

entre as classes, pus-me a refletir profundamente sobre a proposta feita pelos docentes da 

Uninove. Eu já havia pensado no tema por eles proposto; eu já havia pensado, em um 

determinado momento de minha vida, em escrever sobre ele; porém, não tinha ideia de como 



21 

 

começar. Aquele momento foi a grande oportunidade para a confirmação de minhas suspeitas 

sobre a importância do objeto pensado, especialmente tendo Paulo Freire como referencial 

teórico. O encontro com os professores do Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Uninove foi, então, o momento onde tudo se cruzou, a rua, a educação, a academia, Paulo 

Freire, a teoria do oprimido e a utopia da ação libertadora. 
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Segundo Dicionário Aurélio, “rua é uma via pública de circulação urbana, total ou 

parcial ladeada de casas, normalmente entendida como espaço público em o direito de ir e vir 

é plenamente realizado”. Também existem ruas que não possuem calçadas, ou seja, espaços 

para o trânsito de pedestres, que são obrigados a caminhar dividindo o espaço com os carros, 

às vezes não pavimentada e rodeadas por encostas, barrancos, matos ou ribanceiras, sem 

calçadas. De qualquer forma, a rua é um espaço público de uso comum e posse de todos, 

portanto, relacionada diretamente com a formação de uma cultura da agregação e do 

compartilhamento entre os cidadãos. É, também, um elemento da mobilidade e articulador das 

localidades, podendo ser considerada como a formadora da estrutura urbana e de sua 

representação mais ampla. 

A “população de rua”4 é a pura e autêntica expressão da exclusão social que, não 

dispondo de recursos para adquirir moradia, “expõe” publicamente sua mais íntima 

privacidade.  O mais curioso é que, ao passo que a lógica capitalista determina a apropriação 

dos espaços públicos tornando-os privados, a população de rua, muitas vezes, ocupa os espaços 

privatizados, reconstituindo-os como espaços públicos. 

De acordo com a Secretaria Nacional de Assistência Social, a “População em Situação 

de Rua”, ou simplesmente “Moradores de Rua”, caracteriza-se como um grupo populacional 

heterogêneo, composto por pessoas egressas de diferentes realidades e singulares trajetórias de 

vida, mas que têm em comum a extrema pobreza, com vínculo familiar interrompido ou 

fragilizado. Vão às ruas e, com a falta de habitação convencional regular, são obrigadas a 

utilizá-las como espaço para habitação e aquisição de sustento, em caráter temporário ou 

permanente. 

O Poder Público brasileiro considera que a rua, enquanto moradia desses atores, tem 

um caráter “temporário” e, por isso, acaba por considerá-los como “população em situação de 

                                                           
4 Há uma grande polêmica em relação à expressão mais adequada para designar as pessoas que são encontradas 

dormindo ou tomando suas refeições, enfim, vivendo na rua. De um lado, para alguns, as expressões “morador de 

rua” ou “moradora de rua” são inadequadas porque a rua não é moradia para quem quer que seja e ela poderia, 

assim, “naturalizar” uma condição de vida que deve ser rechaçada. As expressões deveriam, então, ser substituídas 

pela expressão “pessoas em situação de rua”. De outro lado, colocam-se os que defendem as expressões 

mencionadas para fortalecer uma espécie de denúncia e que a expressão substituta “em situação de rua” camufla, 

eclipsa a verdadeira situação histórica de exclusão da população que vive nas ruas do País. Neste trabalho, as 

expressões serão usadas livremente, pois nele estão claras a posição ideológica do pesquisador em relação a essa 

população e suas relações com o Estado e com a Sociedade Civil em geral.  
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rua”. Tal proclamação traz implícita que a transitoriedade é histórica e é adstrita às relações 

sociais injustas, decorrentes de um modo de produção que tem compromisso com a 

desigualdade e ao qual corresponde uma sociedade rigidamente hierarquizada e provocadora 

da discriminação e, no limite, da exclusão. No entanto, ela é apenas retórica, pois a políticas 

do Estado Burguês acabam determinando a continuidade e a permanência – porque não dizer, 

a eternização – dessa “temporariedade”. “População em situação de rua” não deixa de ser uma 

nomenclatura lenitiva para as consciências culpadas e, ao mesmo tempo, uma forma política 

que o Poder Público, o Estado, encontrou para se aliviar ou se eximir de uma grave 

responsabilidade que é sua. Considerá-la como transitória, como situação específica de um 

momento, ou de uma conjuntura, é também uma forma de negar a desigualdade como tendência 

estrutural do Capitalismo. Finalmente, mesmo encarando-a como transitória, considera-a como 

resultante da acomodação, da falta de coragem, da preguiça, da vagabundagem, em suma, da 

culpa do(a) próprio(a) excluído(a), debitando na conta da responsabilidade individual do(a) 

excluído(a) a própria exclusão.  

Cabe, aqui, uma reflexão a propósito das críticas programas sociais como o “Fome 

Zero”. Este e programas congêneres, derivados das chamadas “políticas públicas afirmativas”, 

são criticados por seu caráter “assistencialista” – na maioria das vezes, classificados pelas elites 

como “populista”, no sentido de serem moeda da cooptação de bases populares de sustentação 

política. Valem-se da surrada assertiva  de que “Não se deve dar o peixe, mas ensinar a pescar”. 

Ora, de nada adianta dar os equipamentos de pesca a uma pessoa que não tenha um rio próximo 

e que esse rio seja piscoso. Ouve-se, também, a todo momento, que não é função do Estado, 

por meio de suas instituições, nem da Sociedade Burguesa, por meio de seus “cidadãos”, dar 

esmola “para um prato de comida”, porque além de alimentar a indolência, ataca-se a dignidade 

humana pela humilhação. No entanto, não há como recuperar a dignidade de quem quer que 

seja que esteja com fome. É fácil fazer discursos dignificantes e humanizadores com a barriga 

cheia. 

A “população em situação de rua” carrega consigo algo que é muito maior do que o 

querer ter o poder de consumo desenfreado, imposto pelo sistema capitalista nas suas várias 

vertentes: a vontade de ser livre, de poder sentir-se como um ser presente e percebido entre 

outros atores sociais, de não se transformar em mero número estatístico, em um mero indivíduo. 

Entretanto, o alcance da liberdade plena exige maturidade intelectual para se chegar, à luz da 
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reflexão crítica, à compreensão da “essência”5 das coisas, dos fundamentos da violência (física 

ou simbólica), em suma, da opressão. Ora, sabe-se que, por suas condições materiais de 

existência concreta, essa população acaba por não ter as ferramentas mentais e intelectuais 

necessárias a essa análise crítica, acabando por sucumbir-se ao fatalismo que muito ajuda a 

produção e a reprodução da opressão, que fortalece, enfim, este mundo caracterizado pela falta 

de amor. A força da vontade de ser livre ultrapassa suas capacidades e não elimina o sentimento 

de impotência, acabando por fortalecer a submissão do(a) morador(a) de rua ao momento 

presente, reforçando o imediatismo da luta pela sobrevivência, fazendo-o(a) sentir-se mais 

distante da dignidade humana. Não que ele(a) a perca de uma só vez... a dignidade sempre terá 

voz na sua consciência... mas, pouco a pouco, ela vai se estiolando diante das humilhações a 

que tem de se submeter para garantir o mínimo de sobrevivência.  

Sabe-se que a opressão sofrida por essa população, por mais explícita que seja, acaba 

se tornando invisível aos olhares dos passantes, que se fazem alheios a ela, certamente porque 

o opressor passa a habitá-los, seja por meio do controle do Estado e de seus mecanismos e 

instrumentos legais, seja pelo domínio das instituições (aparelhos ideológicos do Estado) e dos 

meio de comunicação. As exclusões vão acontecendo, sem que quase nada seja dito ou feito 

para que elas, no mínimo, se reduzam. Vale dizer que no mundo capitalista contemporâneo a 

cidadania é medida pelo grau da capacidade de consumo e que, portanto, a maior exclusão se 

dá pela anulação da possibilidade de consumo. Neste sentido, a população de rua vive uma 

espécie de “sub-cidadania”, ou de “anti-cidadania”, no limite, de “não-cidadania”. O mais 

terrível é que, “vacinados” pela desumanidade da sociedade burguesa, muitos “cidadãos” 

(consumidores) passam diante dos(as) “não-cidadãos(ãs)” e não percebem que a superação da 

fome, este terrível sofrimento provocado pela sensação do vazio e que assombra uma grande 

parcela dessa população, não pode estar sujeita às leis do mercado, na medida que o alimento 

básico é um direito fundamental e universal de todo ser vivo... ainda mais do ser humano.  

Para os moradores e moradoras da rua, quando o sol desponta, emerge com ele mais 

um dia de esperança, mais uma jornada de busca de alimentos pela sobrevivência, que passa a 

significar, sem metáforas, mais que um desafio, uma verdadeira luta de vida ou morte. 

O Estado Burguês, embora não seja árbitro na luta de classes, com o encargo de 

proteger os mais fracos da sanha dos opressores, mas sendo o verdadeiro organizador da 

                                                           
5 Essência, aqui, entre aspas, porque ela não existe, numa perspectiva materialista dialética, que é o 

referencial teórico desta dissertação. O termo será usado ao longo deste trabalho como força de expressão de uma 

realidade necessária, porque determinada pela correlação de forças históricas. As aspas denotam sua contingência, 

isto é, seu caráter histórico e, portanto, possível de ser superado.   
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dominação e da reprodução da dominação, se apresenta sempre como o responsável pelo “bem-

estar” da população de rua, na medida em que, mesmo na sua versão burguesa, ele busca a 

consolidação da Nação que, para ser constituída, tem de oferecer um mínimo de condições 

materiais de existência a todos os seus membros. Os(as) moradores(as) de rua constituem uma 

espécie de ferida exposta do sistema vigente, podendo, inclusive, ensejar e fundamentar os 

argumentos dos críticos ao regime hegemônico e, no limite, alimentar revoltas e rebeliões. Os 

dominadores e agentes desse Estado não percebem que sua característica excludente é 

decorrente de sua tendência estrutural e que, portanto, para eliminar a exclusão é necessário 

alterar a própria natureza do Estado e da Sociedade que lhe é correspondente6. Contudo, como 

esta última possibilidade somente se dará por meio de um processo revolucionário e os 

dominantes jamais farão a transformação estrutural, nem muito menos a revolução, as políticas 

assistencialistas e as atitudes individuais e sentimentais da caridade alheia acabam por se tornar 

ação “enxuga gelo”, porque a retirada das ruas de alguns de seus moradores é compensada por 

outras levas que aí chegam em decorrência do funcionamento do próprio sistema instituído. 

Opressor e oportunista, é este mesmo sistema “protetor” dos mais fracos que exclui os menos 

desprovidos da sorte, cuja exploração é que permite a acumulação para a classe que mais tem. 

Os fracos se enfraquecem cada vez mais e possuindo cada vez menos, vai ficando cada vez 

mais distante da libertação tão desejada e esperada. 

Esses seres oprimidos, que caminham em círculos à procura de um espaço no meio 

social, são considerados desocupados, vagabundos, preguiçosos, como já foi afirmado neste 

trabalho, esperando encontrar apenas um caminho, uma oportunidade para a chegada a um bom 

destino. Não são simplesmente “desocupados”; estão desocupados tão somente pelo fato de o 

sistema os terem desocupado, pelo fato de o modo de produção não os ocuparem mais, 

descartando-os pelo mesmo “princípio da obsolescência” que domina a sociedade consumista 

em relação aos bens “duráveis” – aliás, no Capitalismo contemporâneo ainda existe bem 

durável? A mão de obra “menos qualificada” é a mais descartável, quando nas fases anteriores 

do próprio Capitalismo ela era fundamental, não apenas para os processos produtivos, como 

também para os reparos nos bens danificados. Entretanto, para não por a culpa no próprio 

sistema, as causas da precarização do trabalho – não foi assim que a caracterizou Ricardo 

                                                           
6 Como escancarou o Marxismo, a cada tipo de Estado corresponde um tipo de Sociedade, já que o 

primeiro é a organização da dominação e da reprodução da dominação e, não, o instrumento da re-equilibração 

das diferenças provocadas pela luta de classes. Neste caso, a Sociedade se auto-justifica na sua rígida 

hierarquização social. 
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Antunes (1995), ao perceber uma espécie de “desproletarização” do trabalho industrial e, por 

que não dizer, do próprio mundo do trabalho como um todo?  

Várias são as formas de que se reveste a exclusão, mas todas elas acabam tendo origem 

na “desempregabilidade” gerada pelas estratégias que a acumulação capitalista   assumiu na 

atualidade, a partir da chamada “reconversão tecnológica” do sistema produtivo, que substituiu 

boa parte da mão de obra humana, dos trabalhadores, enquanto atores da produção e os lançou 

no limbo do mercado de trabalho, ou melhor, os despejou e despeja todos os dias nas ruas das 

grandes cidades, onde a chamada “economia informal” se desenvolve e permite o 

desenvolvimento de atividades “paralelas” ao mercado, garantindo a sobrevivência de milhões 

de sub-cidadãos. 

Nas noites frias, molhadas e famintas, mesmo nelas, os sonhos são alimentados 

pelos(as) moradores de rua. E não se trata apenas de um prato de comida, de uma “quentinha”, 

de um mero cobertor para se livrarem do vento gélido que passa pelas gretas do papelão e que 

a falsa generosidade opressora disponibiliza; querem mais, muito mais que isso: querem que o 

dia amanheça com novas perspectivas; que possam conseguir um endereço; arranjar um 

trabalho; uma oportunidade de retomar os estudos; voltarem a ser visibilizados com respeito, 

como verdadeiros portadores de dignidade social; querem a real liberdade, aquela que promove 

a felicidade de se sentirem como homens e mulheres, como membros da chamada humanidade. 

As pessoas em geral, são reconhecidas pelo nome e pelo endereço. Não ter endereço é perder 

uma parte significativa da própria identidade. Trabalhar... de carteira assinada... Essa é outra 

parte da identidade de um ser humano adulto, do “não-vagabundo”. Voltar a estudar... ah, que 

sonho! Ser estudante de novo... Que maravilha! Ser reconhecido e ser chamado pelo nome... 

Que emoção! Não mais ser confundido com a “malta” dos vagabundos, dos drogados sem 

nome, que são rejeitados em qualquer ambiente que adentrem.. Os sonhos, na maioria das 

vezes, podem levar à convicção alienada de que os malefícios sofridos sejam resultantes do 

acaso, do destino, da sorte, da incompetência e da indolência pessoal do(a) oprimido(a). Assim, 

esse “ser desprezível” que vive nas ruas, incomodando os transeuntes com sua imagem 

degradada, é, na verdade, o que se “entregou” ao fatalismo gerado pelo sentimento de 

impotência diante da imensa tarefa de realizar os mencionados sonhos e recuperar a 

humanidade. O sonho da re-humanização não acompanhado da leitura crítica do mundo pode 

levar à naturalização dos fatores que provocaram a condição degradante, eclipsando a 

verdadeira causa que é a sanha do lucro e da acumulação a qualquer preço. 

 Ao lado dos gestos caritativos, a lógica implacável da acumulação capitalista determina 

na cabeça dos “cidadãos” o desejo de ter a população de rua distante, culpando-os, no fundo, 
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por sua própria miséria”. Paulo Freire assim registrou esta dualidade: 

  

Por isto é que o poder dos opressores, quando se pretende amenizar ante a debilidade 

dos oprimidos, não apenas quase sempre se expressa em falsa generosidade, como 

jamais a ultrapassa. Os opressores, falsamente generosos, têm necessidade, para que 

a sua “generosidade” continue tendo oportunidade de realizar-se, da permanência da 

injustiça. A “ordem” social injusta é a fonte geradora, permanente, desta 

“generosidade” que se nutre da morte, do desalento e da miséria. 

Daí o desespero desta “generosidade” diante de qualquer ameaça, embora tênue, à 

sua fonte. Não pode jamais entender esta “generosidade” que a verdadeira 

generosidade está em lutar para que desapareçam as razões que alimentam o falso 

amor. A falsa caridade, da qual decorre a mão estendida do "demitido da vida”, 

medroso e inseguro, esmagado e vencido. Mão estendida e trêmula dos esfarrapados 

do mundo, dos “condenados da terra”. A grande generosidade está em lutar para que, 

cada vem mais, estas mãos, sejam de homens ou de povos, se estendam menos, em 

gestos de súplica. Súplica de humildes a poderosos. E se vão fazendo, cada vez mais, 

mãos humanas, que trabalhem e transformem o mundo (1987, p. 17). 

  

Além de necessitar da ordem injusta para praticar sua generosidade, as elites 

necessitam do exercício da generosidade para aplacar o sentimento de culpa. No acréscimo que 

faz na mesma obra, Freire não deixa dúvidas sobre o verdadeiro fator da exclusão: 

 
Por isto é que, para os opressores, o que vale é ter mais e cada vez mais, à custa, 

inclusive, do ter menos ou nada ter dos oprimidos. Ser para eles, é ter e ter como 

classe que tem. Não podem perceber, na situação opressora em que estão, como 

usufrutuários, que, se ter é condição para ser, esta é uma condição necessária a todos 

os homens. Não podem perceber que, na busca egoísta do ter como classe que têm, 

se afoga na posse e já não podem ser. Por isso tudo que a generosidade que 

salientamos é falsa (ib., p. 46). 

          

 Nada é simples na vida de um(a) morador(a) de rua. Além de ter que viver de migalhas 

desta sociedade e, com isso, ir buscando de alguma forma a sobrevivência, tem ainda de lutar 

contra um outro, o opressor, que habita em seu interior e que se manifesta nas disputas de poder 

pelo espaço debaixo do viaduto, pela comida doada, pela coberta oferecida nas campanhas 

contra o frio e, às vezes até mesmo, pelas drogas. Este hóspede que habita o seu interior – é, 

curiosamente, um sem teto a oferecer “habitação” para um poderoso – atua por meio da 

colonização de sua mente que, somada à pressão que o sistema capitalista exerce sobre ele(a), 

mal deixa espaço para ele(a) pensar, para refletir criticamente sobre a sua realidade, agindo 

quase sempre de forma imediatista.  

Em geral, os moradores de rua são potencialmente mais propensos à violação das leis, 

segundo o sistema dominante. Entretanto, não é demais afirmar que, pela exclusão quase total 

a que são submetidos, pela pressão e pela opressão desse sistema violento que os agentes do 

Capitalismo os submetem, os(as) moradores(as) de rua são muito menos violadores das leis do 

que esses últimos, porque eles, sim, violam de modo mais grave todas as leis e normas da 
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humanidade para o bem comum. Além disso, as infrações legais cometidas pelas elites se dão 

em geral, nos espaços fechados, enquanto os pobres têm sua vida mais exposta publicamente 

e, por isso, seus delitos, também, são mais observados. Thompson (2007) demonstrou, 

inclusive, pelo que chama de “cifra negra”, como a justiça atua diferentemente dependendo da 

classe social do delituoso, chegando até mesmo a duvidar do caráter científico dos tratados de 

criminologia que, em geral se baseiam na população carcerária. Ora, segundo esse autor, como 

a população condenada e presa não constitui uma amostra significativa, por que a maioria dos 

criminosos estão soltos, os mencionados tratados “científicos” não são tão científicos.  

Os(as) oprimidos(as) em geral e os(as) excluídos(as) em particular são acusados(as) 

de violentos(as), numa evidente tentativa de legitimar a violência extrema usada pelos 

aparelhos de Estado contra os(as) oprimidos(as) e excluídos(as). A violência oficial e 

legalizada em geral se abate sobre os mais fracos, sobre os destituídos do poder econômico. 

Em suma, a justiça tem classe, cor, religião etc. Contudo, a discussão mais detalhada deste 

tema escapa aos limites desta dissertação. 

 Nesta altura do trabalho, cabe indagar: Quais as razões da resistência a essas condições 

degradantes por parte de alguns dos que vivem nas vias públicas das grandes metrópoles? Por 

que alguns, mesmo vivendo décadas na rua, acabam rompendo com essa condição e tentam 

retornar ao seio da sociedade “regular”? Ocorre uma espécie de “estalo”, como o que ocorreu 

com Paulo de Tarso na estrada da Damasco, quando ele, de uma hora para outra, transformou-

se de perseguidor em líder do Cristianismo? Ocorre um milagre com alguns, apesar de viverem 

em condições tão adversas?     

Se a sensação de liberdade que a rua traz, exatamente este sentimento de poder estar 

em qualquer lugar, em qualquer momento, o que alivia a sensação de opressão sentida no 

contexto anterior à ida para a rua e, aí, somente com o tempo os(as) moradores(as) de rua 

começam a sentir a reversão desse sentimento, por causa da constante ridicularização, 

diminuição e humilhação. Por analogia, pode-se invocar Caudwel: “... o neurótico é um 

exemplo disso. Ele é não-livre. Ele atinge a liberdade alcançando a autodeterminação, tornando 

conscientes os motivos que antes eram inconscientes” (1968, p. 59). Inicialmente, quando se 

vai para a rua, mesmo sendo excluído pelos opressores, em qualquer lugar, a qualquer hora, de 

qualquer forma, mesmo vivendo em condições precárias, a sensação de libertação em relação 

à opressão doméstica anterior – ficar onde quiser sem ser visto ou cobrado – garante a ilusão 

da liberdade humana, no sentido de ter se livrado das convenções, das formalidades, das 

institucionalidades. Esta sensação vela, de início, a opressão mais profunda que vem das 

condições de vida na rua. Pode-se dizer que essa falsa liberdade é o motivo da resistência do(a) 
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morador(a) de rua à verdadeira liberdade. Instalada em seu subconsciente, essa contrafação da 

verdadeira liberdade é, de uma certa maneira, também produto das lógicas de funcionamento 

do modo de produção capitalista e da sociedade burguesa, na medida em que a interpretação 

individualista das causas do sucesso e do fracasso são formulações ideológicas das classes 

dominantes. Essa falsa liberdade – na realidade concreta degradação humana – favorece o 

exercício da falsa generosidade que já foi referida. Essa falsa liberdade é, também, 

permanentemente monitorada e vigiada pelos aparelhos repressores do Estado, que mais 

submetem o excluído a uma opressão “quase absoluta”, determinando sua submissão e seu 

silêncio.  

Qual é o conceito de exclusão e de liberdade dos moradores de rua? 

A “exclusão absoluta”7 é provocada pelo descaso e, no limite, abandono pelo Estado, 

pelo Poder Público em relação aos direitos universais dos seres humanos, consignados na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (D.U.D.H.) e dispostos na Constituição Brasileira. 

A liberdade do morador de rua não pode ser confundida com a verdadeira liberdade 

constituída no processo de auto libertação, porque ela se limita ao “estar livre” no sentido de 

poder ir e vir, chegar e sair, sem qualquer constrangimento ou coerção doméstica. A verdadeira 

liberdade é poder estar e ser livre completamente, sem discriminação, sem qualquer tipo de 

relação opressiva, sem que ninguém possa tirar a voz de quem quer que seja, com todos tendo 

o direito de “pronunciar o mundo”, como dizia Paulo Freire. Não é estar livre somente para 

poder servir. 

E o que é opressão para essa população constituída pelos moradores de rua da 

metrópole? Tudo é opressão. Vivem acuados, com medo. Medo da polícia, das pessoas que 

passam pelas calçadas, dos próprios companheiros de infortúnio, na disputa pelos minguados 

recursos necessários à sobrevivência. Ocorre uma verdadeira guerra pelos espaços debaixo das 

pontes e viadutos, nos becos, nos prédios ocupados. Por questão de segurança, o sono tem de 

ser velado, ou se dorme com um olho fechado e outro aberto...  No entanto, somente os estudos 

que derem voz aos próprios membros dessa população é que poderão aferir com mais acuidade 

                                                           
7 A rigor, não se pode falar em “exclusão absoluta”, pois, por mais excluído que seja um indivíduo. De alguma 

maneira, por situar-se dentro e não fora da sociedade que o exclui, ele encontrar-se-á “incluído”, mesmo que tal 

inclusão esteja fora dos parâmetros da dignidade humana. Assim, ao se usar nesta dissertação a expressão 

“exclusão absoluta” está se referindo àquelas pessoas que, entre os excluídos, vivem nas ruas, já que não possuem 

os recursos primários necessários à vida, como abrigo e alimentação. Como já foi explicado neste trabalho, é uma 

força de expressão para designar os que estão bem abaixo de linha de pobreza. Curiosamente, é bom lembrar que 

os epígonos do Marxismo os classificaram como “lumpen proletariado”. O termo lumpen quer dizer “trapo” em 

alemão. Apesar deste qualificativo, não deixaram de classificá-los, também, como “proletariado”.  
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os verdadeiros conceitos de liberdade e de opressão que eles formulam e conservam em seus 

respectivos sistemas simbólicos.  

Os estudos que têm escolhido como tema o mundo dos(as) moradores(as) de rua 

enfrentam diversas dificuldades, seja no universo dos dados, seja na resistência dos(as) 

próprios moradores(as) de rua, sempre desconfiados em relação a qualquer estranho. Em geral, 

os estranhos são sempre uma ameaça. As instituições de assistência também resistem a abrir 

suas portas, porque temem a denúncia das condições precárias aí oferecidas. Temem mostrar a 

realidade interna de seus órgãos.  

No entanto, apesar das dificuldades, o pesquisador arriscou a enfrentar o tema, aliás, 

este grande cenário dos(as) moradores(as) de rua sob um ângulo diferente dos que o vêm 

abordando: dar vez e voz a eles e a elas, especialmente a respeito da educação, dos estudos e 

mais especificamente ainda, sobre os estudos desenvolvidos na escola regular, para verificar se 

realmente o sonho da retomada dos estudos é um dos mais importantes fatores para o impulso 

de saída da rua. Em outras palavras, o que esta dissertação pesquisou foi o olhar do oprimido 

e da oprimida a respeito de uma atividade (os estudos) e de uma instituição (a escola), com 

base no princípio freiriano de que somente o oprimido, em se libertando, liberta também seu 

opressor. Ora, se se conseguir apreender o que os moradores e moradoras de rua pensam sobre 

as instituições da sociedade em geral e da escola em especial, talvez se encontre o caminho 

para a superação dessa “chaga social”. A hipótese inicial era de que somente com a superação 

do Capitalismo poder-se-á eliminar o celeiro dos(as) moradores(as) de rua.  Certamente 

o trabalho apresentará uma dificuldade adicional, porque as noções, os conceitos, as categorias 

e os paradigmas com que a população de rua lê o mundo são bem diferentes dos que regem a 

leitura de mundo dos “cidadãos”; mais diferentes ainda serão da linguagem acadêmica. O autor 

da dissertação conta com a vantagem de ter vivido nas ruas por décadas, o que lhe permitirá 

construir “pontes linguísticas” e “pontes epistemológicas”, uma vez que a tradução, mesmo a 

mais cuidadosa tradução cultural, poderia esconder o significado de determinados enunciados. 

Estar no lugar do enunciador é muito importante, para a apreensão das sutilezas e das 

profundidades determinadas pelo primeiro.   

Se a dissertação tiver sucesso, servirá para possibilitar uma nova visão de uma 

realidade até então insólita para o mundo acadêmico e, certamente, poderá potencializar 

algumas contribuições para o encontro de alternativas de superação de mundo que ainda admite 

moradores e moradoras de rua. 
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De um modo geral, boa parcela da sociedade considera os(as) moradores(as) de rua 

como “casos perdidos”, como condenados ao insucesso absoluto, sem dar uma chance sequer 

de ouvi-los(as). Por isso, este trabalho se deu à tarefa de ouvi-los(as) pacientemente. 

A coleta da voz dos(as) moradores(as) de rua foi feita nas madrugadas, por meio de 

um instrumento de cunho qualitativo. Foram realizadas entrevistas em profundidade, por meio 

do contato pessoal, para permitir, também, a observação do não dito, com 18 (dezoito) 

entrevistados de todas as idades, sexos, gêneros, etnias etc.  

As respostas foram transcritas, tabuladas (no sentido de sua organização por 

categorias que remetiam às questões de partida) e analisados por representações de grupos de 

pessoas. É bom lembrar que há uma tipologia de moradores de rua, que será explicitada mais 

adiante nesta dissertação. 

A madrugada foi o momento escolhido para realização das entrevistas, pois é nesse 

momento que maior facilidade para encontrar os(as) moradores(as) de rua. Além disso, por ser 

esse o momento em se sentem mais confortáveis, se identificam e se apoderam com/das ruas, 

certamente é o momento mais adequado para ouvi-los(as), porque é aí que rompem com a 

“cultura do silêncio” a que se referiu Paulo Freire, para ganharem mais loquacidade e vontade 

de pronunciarem o mundo. 

Fonseca afirma que: 

 

Seria utópica uma sociedade onde as diferenças fossem totalmente eliminadas, onde 

não houvesse a menor distinção econômica e social. Devem nos incomodar e nos 

deixar indignados, entretanto, o grau de desigualdade, o tamanho do desnível social 

e econômico, o fosso que separa os ricos e os pobres, a escandalosa concentração de 

renda no modelo econômico excludente, a persistência de privilégios 

concomitantemente com a negação de diretos, a exclusão de parcelas significativas 

da população do usufruto dos benefícios do progresso e do desenvolvimento 

científico e tecnológico, o contraste entre os indicadores econômicos e os indicadores 

sociais, a pornográfica fome de grande parcela da população, a apartheid social 

(1996, p. 35). 

 

O autor desta dissertação supõe que existam formas de redução desta população, 

partindo de ações sobre a infância. Uma delas seria a educação básica; mas, uma educação 

emancipadora, com uma escola de características progressistas que ampliem a intelectualidade 

e o senso crítico das crianças e adolescentes, possibilitando uma reflexão crítica sobre a 

realidade social e em real comunhão com as famílias e comunidades. Concomitantemente, o 

Estado deve ampliar as políticas sociais compensatórias, de modo a reduzir, assim, as 

possibilidades de evasão e de exclusão. Atividades culturais e esportivas podem ser usadas com 

instrumentos de retenção do alunado na escola. 
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Tendo o(a) oprimido(aa) como personagem principal desta dissertação, mais 

propriamente dizendo o(a) morador(a) de rua, seu objeto mais específico é a visão de mundo 

sobre a “sociedade instituída”, mais especificamente sobre suas instituições que podem 

reincluir e, mais especificamente ainda, a educação regular e a escola.  

Cabe uma observação final nesta introdução sobre a moradora de rua. Em uma 

sociedade machista, que enxerga a população feminina como submissa e naturalmente frágil, 

a violência contra a mulher tem sido um comportamento comum. Imagine-se a ideia que fazem 

sobre a população feminina de rua... Por este próprio fator histórico e cultural, a submissão da 

moradora de rua se coloca em condições mais desfavoráveis ainda, na medida em que ela é 

considerada leviana, “facilitadora sexual”. É comum ouvirem-se expressões como: “Por que 

não dá duro, pegando na vassoura e no ferro de engomar?”, ou “Por que não arranja um serviço 

de doméstica?”. Os próprios excluídos masculinos da rua se aproveitam de sua fragilidade 

física e a exploram de forma extremamente violenta. 

Quanto às crianças que vivem perambulando pelas ruas, não foram permitidas as 

entrevistas. Porém, nesta dissertação serão feitas algumas observações a partir da própria 

vivência na rua do autor deste trabalho. Com suas dependências, suas necessidades e seus 

medos – não é por pouco: os estupros, os suicídios, os homicídios e a prostituição infantil –, 

sem recurso algum para obterem uma vida digna na infância, pouco importa seus nomes. As 

crianças de rua também mendigam uns trocados nos faróis, fazem malabarismos – o necessário 

para a sobrevivência, sem perder o lúdico. Buscam, de qualquer forma, se manterem vivos e, 

por isso, muitas vezes, embora crianças, são vistas como ameaçadoras. Toda a defesa da 

redução da idade penal está baseada no esquecimento de que são menores, muitas vezes são 

crianças, cujos delitos são formas de sobrevivência numa sociedade que, violentamente, lhes 

sequestrou as condições básicas de vivência da menoridade. A criminalização de crianças e de 

adolescentes é uma forma cínica do não reconhecimento de que a sociedade burguesa falhou 

no que diz respeito aos direitos de suas próprias crianças. Elas perambulam pelos espaços 

abandonados à procura de um lugar para brincar, para descansar a cabeça, para a busca de 

oportunidades. Como só conheceram a violência, respondem na mesma medida, às vezes, 

chegando ao limite das manifestações com os mais extremos atos de violência. A única forma 

de dar segurança e uma vida digna às crianças e aos jovens é pela educação.   

 



 

 

CAPÍTULO I 

A VOZ DOS QUE FALAM DA RUA, MAS, NÃO MORAM NELA 

A mão estendida é o início do abraço, esta é a nossa intenção, o ponto 

de partida, o marco inaugural do longo processo de busca da justiça, da 

liberdade, da igualdade... nossa utopia. Vamos ampliar os limites de 

nossas fronteiras na composição do novo. Vamos ousar... invadir o 

interior das pessoas... causar uma reviravolta... revelando e revisando 

desejos, prazeres, paixões. Junte-se a nós.   

              Pe. Antonio Vieira  

   

 Nesta parte da dissertação será feita uma revisão da literatura sobre os(as) 

moradores(as) de rua, bem como sobre as questões correlatas ao tema, com o objetivo de 

verificar se algum pesquisador da área tratou de ouvir a voz desses próprios(as) atores sociais.  

 No levantamento feito foi constatado um escasso número de publicações em 

livros sobre o assunto, mas uma relativa farta produção de dissertações e teses, o que revela, 

neste último aspecto, que o universo dos(as) moradores(as) de rua vem ganhando prestígio nos 

meios acadêmicos. Portanto, esta revisão será iniciada pelas produções universitárias sobre o 

assunto. 

 A exclusão e a desigualdade social são produzidas pelo sistema econômico, no 

qual os cidadãos que estão em extrema pobreza, como os(as) moradores(as) de rua, são 

submetidos a um grande abandono. O desrespeito e a omissão do Estado em relação às políticas 

públicas direcionadas à essa parcela da população geram graves e sérios problemas sociais que, 

ao longo do tempo, vão aumentando e se agravando a cada dia, provocando um verdadeiro 

genocídio invisível. 

 Essa violência que os moradores e as moradoras de rua são submetidos, não 

deveria ser tratada apenas com uma simples política pública assistencialista e paliativa, com o 

fim apenas de justificar a sociedade no sentido de “estar fazendo alguma coisa pelos 

deserdados” – como se eles tivessem sido “deserdados” por outrem, ou pela sorte, ou ainda por 

sua própria e pessoal limitação ou incompetência –, mas, sim, colocar o problema em sua 

agenda de políticas estruturantes multidisciplinares inclusivas como uma questão social, com 

vistas a 
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eliminar a fonte, o celeiro dos moradores e das moradoras de rua, que são mero resultado de 

uma sociedade desigual e que tem compromisso com a desigualdade.   

É provável que não exista uma grande produção acadêmica (livros, artigos, 

dissertações e teses) que trate os(as) moradores(as) de rua como sujeitos. Sujeitos que não 

apenas produzem saberes, mas que, em situações mais específicas, contribuem para a superação 

do próprio conhecimento instituído, nos termos da tese freiriana de que os oprimidos e as 

oprimidas apresentam uma vantagem gnosiológica e epistemológica no rumo das 

transformações sociais e, no limite, da revolução. “Em situações mais específicas”, quer dizer, 

em raros e determinados momentos da História, porque, em geral, a tendência dos dominados 

e dominadas é reproduzir as ideias, os conceitos, os valores, as projeções e os ideais, enfim a 

visão de mundo, de seus opressores. Paulo Freire denominou esse fenômeno, em várias de suas 

obras, mais especificamente em Pedagogia do oprimido (1978) de “hospedagem”: o(a) 

oprimido(a) vira hospedeiro(a) de seu(sua) próprio(a) opressor(a) e acaba reproduzindo as 

relações de violência (física e/ou simbólica) a que está acostumado, pela imposição das classes 

dominantes. Essa violência é basicamente simbólica, na medida em que os(as) opressores(as), 

com o controle dos aparelhos ideológicos do Estado e da Sociedade (“Estado ampliado” na 

concepção de Antonio Gramsci), acabam por “naturalizar” e universalizar sua visão de mundo. 

A vida de conforto e de sucesso material dos(as) opressores(as) ajuda no convencimento 

dos(as) oprimidos(as) de que eles(as) estão certos. Por isso, somente nas situações de crise, em 

que as contradições do discurso e das ações das classes dominantes afloram e que se 

potencializam as condições para que o(a) oprimido(a) deixem de “hospedar” o(a) opressor(a) 

e não desejem apenas mudar de posição com o(a) opressor(a), mas mudar a própria relação de 

opressão. Esses momentos são raros na História da humanidade. 

Por meio de uma revisão bibliográfica exaustiva, que foi realizada de julho a setembro 

de 2014, nas fontes e sites do Instituto Brasileiro em Informação em Ciência e Tecnologia 

(Ibict), no banco de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (Capes), das Pontifícias Universidades Católicas (PUCs) e da Universidade de 

São Paulo (USP), como, também, nos bancos de teses e de dissertações das grandes 

universidades federais e estaduais brasileiras, foram identificadas, aproximadamente, 

150(cento e cinquenta) teses e dissertações com a palavra-chave “morador de rua”.  

Mesmo com essa significativa produção, que foi identificada, selecionada e 

examinada, o autor desta dissertação tem consciência de que não se esgotaram as dúvidas em 

relação ao tema, especialmente no que diz respeito à possibilidade de produção de 
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conhecimento pela população de rua, tomada neste trabalho como sujeito gnosiológico-

epistemológico. 

Quando se trata do morador de rua, há uma construção social criada e sancionada pelas 

classes conservadoras no sentido de que esses “vadios” e “vadias”, “vagabundos” e 

“vagabundas”, por sua própria indolência e má formação, não são capazes de produzir qualquer 

conhecimento válido, transmitindo aos filhos o que, muitas vezes, os levam para as ruas, na 

medida em que desenvolvem os mesmo contra-valores. 

 

1. Dissertações de Mestrado 

 

Souza, em sua dissertação de mestrado defendida na PUC-RJ, Da desumanização e 

da norma: A construção social das noções de vadio e vagabundo em meio às atribuições da 

fabricação do Estado-nação no Brasil - 1870-1900 (2010), investigou, nas três últimas décadas 

do século XIX, com base na perspectiva de Michel de Foucault (2006), alguns aspectos e 

fatores socioculturais da construção social para analisar crianças e jovens moradores de rua na 

Cidade do Rio de Janeiro. Sob a perspectiva da genealogia, buscou compreender o fenômeno, 

dentro da delimitação temporal mencionada, concluindo: “... a impossibilidade de transportar 

o conceito atual de crianças e jovens em situação de rua para aquele período nos levou a eleger 

as categorias de vadio e vagabundo” (SOUZA, 2010, p. 8). Esta categoria aproxima-se da que 

existe na dinâmica social dos moradores de rua do século XXI, na cidade do Rio de Janeiro, 

como explica o autor. Ele analisou dois personagens, crianças e jovens, recolhidos das ruas no 

século XIX, consideradas como “vadias” e “vagabundas”, em um contexto urbano de 

instauração da ordem social para a busca do “progresso” e da “civilização”. Assim, o controle 

e a repressão ao ócio, ao vício e à imoralidade desses segmentos populacionais era fundamental 

porque ameaçavam o projeto social hegemônico. Souza analisa as bases do sistema simbólico 

das classes hegemônicas pela fabricação do conceito de Estado-Nação Brasileira na experiência 

do escravismo, momento em que se forjaram as noções de “vadio” e “vagabundo”. Pode-se 

acrescentar que foi aí, também, que se criaram os conceitos de “boçal” e “ladino”, sendo o 

último identificado com os escravos subservientes aos senhores e o primeiro com os rebeldes 

e resistentes.  

 

A forma que a construção social das noções, ao serem impregnadas por uma ideia 

mais geral e abstrata de incorrigíveis, tipificadas dentro de um estado de 

comportamento ou modos/meios de vida considerados anormais e perigosos, passa a 

justificar a institucionalização de praticas e discursos desumanizantes (2010, p. 18).            
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Segundo Souza, o papel da polícia será central na institucionalização de discursos e 

práticas destinados aos pobres, considerados “perigosos”, embora, paralelamente, sejam 

construídos argumentos que também justificam o assistencialismo. Ou seja, o desvalido, que 

deve ser assistido, não dispensa o plantão do aparelho repressor que, a qualquer momento pode 

ser acionado, em caso de “perigo” objetivado pela resistência do(a) oprimido(a). As conclusões 

a que chegou o autor da dissertação podem ser aplicadas aos moradores de rua de outras cidades 

de todos os estados da Federação brasileira, tendo em vista os padrões de dominação cultural 

das sociedades conservadoras.  

Quintão, com seu trabalho de dissertação de mestrado, Morar na rua: há projeto 

possível? (2012), afirma que morar na rua é um fenômeno global e que envolve vários aspectos: 

social, econômico, político, psicológico e urbanístico. Busca contribuir para o entendimento 

desse fenômeno e analisa-o na cidade de São Paulo, concluindo que há elementos poucos 

estudados sobre as origens e a diversidade que transformam e consolidam os integrantes dos 

ambientes construídos. A autora comenta que o que distingue este estudo de outros sobre o 

mesmo objeto, é o “morar na rua”, não, o morador de rua. Segundo a mesma pesquisadora, é 

papel dos arquitetos e dos urbanistas incorporarem os moradores de rua aos projetos urbanos 

que formulam e implantam, afirmando ainda que a resposta que o Estado tem dado em relação 

aos problemas de albergues e das casas de convivências não tem sido suficiente. Segundo 

Quintão, o estudo tem o objetivo de analisar o “morar na rua” em São Paulo, a partir do perfil 

dessa população, de forma organizada. A partir de pesquisa bibliográfica sobre a condição do 

morar na rua pelos mais variados grupos, analisou os diferentes equipamentos e as soluções. 

No estudo, revela que parte da população de rua demonstra o desejo de sair dessa condição; 

parte tem a morada na rua como escolha. E a resposta dada pelas autoridades se dirige, em geral, 

apenas ao primeiro grupo, sem falar que são consideradas insatisfatórias; já para o segundo 

grupo, elas não existem. Os projetos urbanísticos-arquitetônico podem até apresentar solução 

para o primeiro contingente, mas, o grande desafio é para quem opta por ficar nelas. E mesmo 

os projetos urbanos que consideram a questão não têm dado conta do problema, pois mesmo 

que seja transitório o morar na rua, outros grupos aparecerão, constituindo contingentes que se 

sucedem e tornam permanente a habitação nesses espaços públicos: “É utopia pretender, 

portanto, que as políticas públicas possam reintegrar toda a população e impedir que novos 

moradores de rua surjam nos centros urbanos, e até mesmo nas zonas rurais” (2012, p. 5). O 

trabalho contempla com muita propriedade a compreensão das necessidades desta população 

em relação à questão habitacional e suas relações com o urbanismo. Quando se trata de morador 
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de rua, a questão do espaço público é central, uma vez que, nesse caso, o público e o privado 

da vida se confundem: o público também é privado e o privado se publiciza, fica exposto aos 

olhos de todos. O direito à privacidade, que é um direito de todo cidadão e de toda cidadã, se 

esvai para essa população. A mesma autora defende a necessidade de análise tanto em escala 

macro, que é do planejamento urbano, quanto na escala micro; tanto em seu caráter político, 

quanto no físico (QUINTÃO, 2000, p. 40). Segundo ela, a rede dos chamados “Centros de 

Referência” deve ser pensada dentro de alguns parâmetros, como o de deslocamento e o de 

concentração e distribuição; em suma, de localização, pois os componentes da população de rua 

têm suas próprias estratégias de sobrevivência e de obtenção de renda. A proposta de projetos 

transitórios passaria, então, para a proposição de projetos permanentes. 

Marcolino, defendeu, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), 

uma dissertação de mestrado intitulada Saída da rua ou reconstrução de vidas: as trajetórias de 

estudantes universitários ex-moradores de rua, na Cidade de São Paulo (2012). Refletiu, nesse 

trabalho, sobre alguns fatores objetivos e subjetivos que contribuíram para a superação das 

condições de exclusão, para reconstrução de vidas fora da rua. Segundo a autora, as narrativas 

que vão além de demonstrar um processo singular no contexto de quem estava nas ruas, 

expressam, pelas suas próprias vozes dos entrevistados, as avaliações sobre a dinâmica dos 

serviços sociais públicos. Repõe algumas questões importantes sobre a atenção dispensada a 

uma população que, nos últimos dez anos, vem ilustrando os avanços, as estagnações e até 

mesmo os retrocessos que marcaram historicamente as políticas de diferentes governos da 

cidade. A autora conclui que somente com respeito aos princípios de dignidade e às estratégias 

de resgate da cidadania, reconhecendo necessidades e capacidades, se facilitam os processos 

que potencializam a autonomia dos moradores e moradoras de rua e, portanto, a possibilidade 

de superação das condições em que se encontram, no sentido da auto-reconstrução de suas 

vidas. Em síntese, o trabalho em tela trata dos(as) moradores(as) de rua, pondo foco nas 

possibilidades oferecidas pelo poder público, confrontadas com as possibilidades pessoais de 

superação das condições adversas. 

Serrano analisou em seu trabalho Eu mendigo: alguns discursos da mendicância na 

Cidade de São Paulo (2004) como pensa e age cada membro da população de rua, comprovando 

o sentimento de abandono. Em trabalho realizado pelo Instituto de Psicologia da USP, o autor 

se fixou em três tipos de subjetividade, procedendo à análise de materiais e de discurso. A 

pesquisa de Serrano se aproxima, metodologicamente, da presente dissertação, porém, 

diferencia-se dela tematicamente, uma vez que, neste trabalho, o foco não é a mendicância, mas 

o pensamento e a forma com que o morador e a moradora de rua não somente leem o mundo e, 
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mais especificamente, como olham para a educação formal. O pesquisador entendeu que as 

pessoas que vivem nas ruas são diferentes em relação aos valores, ideais e identificações, ainda 

que todos sejam denominados “mendigos”. 

Santos, com sua Vozes na rua: práticas de leitura e escrita e construção de uma nova 

imagem do morador de rua (2009) – dissertação defendida  na Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG), no Programa de Pós-Graduação em Assuntos Linguísticos –, apesar de toda 

exclusão e precariedade, constatou que há estudos acadêmicos com muita relevância social em 

busca de alguma solução para a melhoria de condições de vida dessa população. Verificou que  

a prática de leitura e de escrita poderia contribuir para a melhoria de imagem do morador de 

rua. Os conceitos referenciais de Santos foram: a linguagem, a enunciação, a polifonia, o 

dialogismo, o texto, o discurso, a intertextualidade, a interdiscursividade, a ideologia, a 

identidade e o ethos. De 118 registros, foram feitos recortes em 14 entrevistas com moradores 

de rua. A pesquisadora conclui que, para melhorar a sua imagem, o morador de rua utiliza de 

um discurso polifônico, fugindo do estereótipo do grupo, por meio de uma retórica aristotélica. 

De acordo com ela, uma parte desse grupo tem buscado a reinserção social por meio de uma 

prática participativa de leitura e escrita em três canais de registro e divulgação: na revista Ócas 

e nos jornais Boca de Rua e Trecheiro.  

Bechler, em Labirintos: mapas invisíveis da cidade (2004) – trabalho realizado em 

Porto Alegre –, percebe que jornal Boca da Rua tem sido um veículo de grande importância 

para os moradores de rua da capital gaúcha, pois desperta o senso crítico dessa população. Aí, 

aparece a diluição entre o público e o privado das pessoas que moram nas vias públicas. 

Segundo a autora, mesmo invisibilizados(as), esses(as) cidadãos e cidadãs estão condenados, 

uma vez que, por vários motivos, não correspondem às expectativas do Capitalismo. Bechler 

elabora um vídeo-carta do jornal Boca de Rua, endereçado a moradores de rua de São Paulo, 

integrantes da Revista Ócas, sobre a imagem crítica da cidade sob o olhar daqueles que habitam 

suas ruas, confrontada com a visão dos habitam nas de São Paulo. Na conclusão do trabalho, a 

autora diz que o vídeo-carta não foi realmente eficiente em seu objetivo crítico e que o material 

produzido será encaminhado a São Paulo, a um canal de comunicação visual. Ainda assim, 

questiona sobre o que poderá acontecer, porque, apesar de o material carregar consigo, 

potencialmente, uma perspectiva crítica, ele pode se atualizar, no sentido aristotélico, ou não. 

Cabe aqui lembrar a reflexão de Lucien Goldmann (1971) sobre a transmissão de mensagens, 

segundo a qual, elas passam, passam parcialmente, ou não passam, em função das 

determinações ideológicas e, não, em função de sua clareza linguística, nem da inteligência dos 

receptores.   
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Gomes, em Gente-Caracol: a cidade contemporânea e o habitar as ruas (2006), 

dissertação de mestrado defendido na Universidade federal do Rio Grande do Sul (UFRS), 

afirma que o morar na rua não é um fenômeno isolado, porque um eixo de comunicação entre 

ele e a cidade desenvolve um processo subjetivo dessas pessoas nesse espaço urbano. Segundo 

essa autora, o processo de subjetivação das pessoas nesse espaço público irá provocar outro 

processo, que ela denominou de “encontro-intervenção”, e que dá visibilidade à realidade a que 

pouco se tem contato com ela. Informa que apostou na abertura de espaço para que os(as) 

moradores(as) de rua apresentassem suas falas, seus discursos, seus textos e conversas; 

estabeleceu diálogos com eles(as) na tentativa de constituir um mapeamento das relações que 

se estabelecem no espaço coletivo urbano. Afirma que existem duas formas de entender o 

habitar as ruas: uma, como espaço de interação e outra, como a pólis; o espaço de pensar a vida 

e se relacionar, de construir alternativas melhor de vida para todos. Completa que o habitar as 

ruas caminha em sentido propositivo de abertura de brechas para relações, para o convívio com 

o outro, com o diferente. É o abrir-se à cidade múltipla, à cidade do contato, da vida. A autora 

destaca o que é ir para as ruas, encontrar as pessoas, sentir seus cheiros, os sons, os barulhos... 

participar de seus hábitos na cidade grande. Conclui que esse contato é um processo de maior 

intervenção que a do veículo de comunicação, o jornal dos moradores de rua, “Boca da Rua”, 

pela construção da relação humanizada. Usa uma interessante imagem, a da “gente-caracol”, 

pelo fato de o morador de rua possuir sua própria casa, levá-la nas costas, construindo-as 

rapidamente, onde for necessário. Uma matéria do jornal Boca da Rua, de Porto Alegre (RS) 

chega às mesmas conclusões: 

 

A cidade contemporânea e o habitar as ruas estabelece uma conexão com a cidade 

(...), vem de um sentido propositivo de abrirmos espaços em nossas relações para o 

convívio com o outro, também com o diferente. Abrir-se a uma cidade múltipla, uma 

cidade de contato, da vida, completa dizendo que, a conexão com intervenção como 

a do Jornal, abre espaço ao protagonismo de falas criticas apresentadas pelos 

moradores de rua (...) estabelecendo uma relação utópica com a cidade. E viva o 

desviver (GOMES, 2006, p. 102). 

 

Monteiro, em Pobreza extrema no espaço urbano: o caso dos moradores de rua de 

Fortaleza (2010), dissertação defendida na Universidade Estadual do Ceará, realizou seu 

trabalho sob o impacto do aumento significativo desta população na cidade, em um curto espaço 

de tempo. Embora o poder público não tenha o número exato, estima-se que tenha aumentado 

em seis vezes, entre 2007 a 2010. O estudo indaga: Quem são? Onde estão? De onde vêm? 

Onde dormem? Verifica, também, o caminho sem o teto e o vinculo familiar. Em suma, o 

objetivo do trabalho é compreender a dinâmica dos moradores de ruas da cidade. Conclui que 
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é o baixo grau de escolaridade dessa população e que é alarmante o grau de dependência de 

drogas psicoativas dos adolescentes em associação com o consumo de bebidas alcoólicas. O 

trabalho, quando ocasionalmente ocorre, é precário e informal. Segundo a autora, muitos são os 

lugares de onde vêm: há morador natural de outros estados da Federação; muitos fugiram das 

frequentes secas do sertão, indo parar na capital e morar na rua como única solução possível, 

sem falar em vários outros fatores do “ir parar na rua”, como drogas, violência familiar etc. De 

acordo com a autora, quando a pessoa resolve sair de casa, inicia um longo caminho, marcado 

por inúmeras passagens pelos diferentes abrigos, intercalando-os com as ruas. Nestas vários 

lugares, servem-lhe de refúgio: calçadas geladas, praças públicas, marquises de lojas, pontes e 

viadutos. Conclui sobre a complexidade do itinerário dos moradores de rua e que, para uma 

melhor compreensão do fenômeno, há necessidade se recorrer a uma análise mais profunda,  

que associe a verificação de outros temas. 

Kunz desenvolveu uma pesquisa Os modos de vida da população em situação de rua: 

narrativas de andanças nas ruas de Vitória (2012), ao cursar seu mestrado Universidade Federal 

de Espirito Santo. Estudou a população de rua em três etapas: (i) estudo exploratório – 

aproximou-se dos grupos de moradores de rua da região central da capital capixaba para fazer 

o mapeamento das políticas formais e informais voltadas para esses segmentos populacionais; 

(ii) mapeamento dos grupos nas paisagens e suas relações sociais e (iii) análise das formas de 

comportamento, no cotidiano, dos grupos mapeados. Segundo o trabalho, há reinvenção de 

espaços e de seus usos, ressignificação de objetos, drible de proibições e limites, produzindo 

desenhos no tecido urbano. O trabalho de Kunz focalizou, também, a violação dos direitos do 

morador de rua, evidenciando as práticas de intolerância e violência, como ameaças, 

espancamentos e, no limite, assassinatos de forma cruel (mendigos queimados vivos). O estudo 

revela que a população de rua tem costumes muito similares, embora a heterogeneidade seja 

predominante, marcada pelas inúmeras regras, rotinas, trajetos, expressões, forma de ocupação 

da rua, organização dos modos de fazerem as coisas, de construção de convivências, enfim, de 

viver e de pensar. De acordo com a conclusão do trabalho em foco, a população de rua é muito 

generosa, constituída de pura nobreza: homens e mulheres vivem com muita dignidade, apesar 

das adversidades que os assediam cotidianamente. 

Varanda defendeu, na USP, o trabalho Do direito a vida a vida como direito: 

sobrevivência, intervenções e saúde de adultos destituídos de moradia e trabalho nas ruas da 

Cidade de São Paulo (2003), tendo como foco, como sugere o próprio subtítulo, os problemas 

de saúde dos segmentos sociais estudados, uma vez que, em geral, habitam nos locais mais 

insalubres da metrópole. O trabalho não só discute as questões do âmbito da saúde, como aborda 
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as intervenções feitas nesse universo, oferecendo subsídios para políticas públicas setoriais 

específicas. O trabalho levantou censitariamente os moradores de rua da capital paulistana, 

identificou os resultados do Programa de Capacitação da Faculdade de Saúde Pública, por meio 

de entrevistas, com profissionais e de observações em campo. “As estratégias e os círculos de 

sobrevivências desenvolvidos, se inserem num contexto de oposição aos mecanismos de 

apartação social e o rompimento com os vínculos familiares” Varanda (2003, p. 4). Destaca a 

precariedade da higiene concluindo: “... culminando em vulnerabilidades cumulativas que 

requerem intervenções de saúde orientadas segundo a sua especialidade” (id., ib.). Ainda 

segundo o autor, ao longo dos anos, foi possível identificar uma (sub)cultura própria da rua num 

contexto de liminaridade social e econômica, que se caracterizava como mecanismo de defesa 

contra os danos a que são submetidos. Na rua, as pessoas se distinguem e adquirem status dentro 

do grupo que frequentam em função do acúmulo de experiência de vida, pela resistência ao 

consumo de álcool e a outras drogas, pela capacidade de se protegerem e oferecerem proteção 

a membros do grupo, pela capacidade de estabelecerem relações em geral, inclusive, com a 

criminalidade. 

 

Desde que não se interponha na ilegalidade, na ausência de alternativas de 

sobrevivência, o morador de rua tem direito inalienável de decidir sobre sua vida (...), 

sua autonomia e emancipação para sobreviver com dignidade sem os riscos a saúde 

(VARANDA, 2003, p. 104).     

 

Esquinca (2013), em sua dissertação de mestrado, Os deslocamentos territoriais dos 

adultos moradores de rua nos bairros da Sé e República, afirma que, em determinados 

momentos, os moradores de rua se deslocam à procura de espaços. Ao observá-los com mais 

cuidado, emergem os aspectos complexos de suas vidas nas ruas; porém, seus deslocamentos 

são provocados por diferentes motivos: as ações das autoridades locais, nos contextos de 

reforma de espaço público, ou da mudança de forma de assistência social. O trabalho aborda 

ainda a ótica urbana, as autoridades locais e os dados dos censos para entender os deslocamentos 

e seus impactos nos bairros de destino. O autor conclui que, “tanto na renovação como na 

assistência social especializada (...), parece à primeira vista contraditória, essas ações fazem 

com que os moradores de rua fujam e procurem outros espaços públicos deteriorados do centro 

da cidade” (ESQUINCA, 2013, p. 4). Devido à maior intervenção pública no centro da cidade, 

os moradores de outras regiões, de outros polos, acabam procurando acolhimento nos Centros 

de Referência e Assistência Social, em geral localizados nas regiões centrais.  
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Mendes, em sua dissertação de mestrado, Um estudo sobre os territórios existenciais 

da população de rua de Belo Horizonte (2007), observa as estratégias de vida que são 

desenvolvidas, as formas de viver, as relações para sobreviver nesse contexto tão singular, nessa 

exclusão. Como muitos dizem que a rua não é a única alternativa de vida, o trabalho  também 

busca compreender a quem interessa e o constrangimento que os mantém nas ruas e, por fim, 

como eles(as) estão inseridos no contexto social urbano e como a sociedade urbano-industrial 

produz e mantém este modo de vida que é tão antagônico a ela. A autora afirma que são poucos 

os trabalhos sobre a população de rua produzidos no Brasil por cientistas sociais que, em grande 

parte, abordam temas relacionados a fatores políticos e econômicos, ressaltando que se trata de 

um fenômeno ligado diretamente ao Neoliberalismo. No entanto, é bom destacar que 

moradores(as) de rua sempre existiram em etapas anteriores da sociedade burguesa e, 

provavelmente, em outras formações sociais estratificadas verticalmente. Segundo Mendes, 

toda sociedade exige, de seus membros, determinadas ações aceitáveis, que se transformam em 

normas severas e perversas, excluindo as que são genuínas dos segmentos hegemonizados, 

tornando-as ilegais. Os aparelho jurídicos do Estado Burguês encarregam-se de legalizar as 

primeiras e criminalizar as últimas. De acordo com um morador de rua, ele só pode ter lugar na 

sociedade que racionaliza criticamente a questão econômica e a questão social, 

responsabilizando as iníquas pelas diferenças sociais.  

Farias, na dissertação Possibilidades de inserção/reinserção produtiva dos moradores 

de rua do município de Porto Alegre (2007), defendida na Pontifícia Universidade Católica do 

Rio Grande do Sul (PUC/RS) estuda os parcos recursos – às vezes nenhum – com que essa 

população conta para se manter nas atividades produtivas. Defende essa inserção ou reinserção 

como alternativa à superação da situação de rua. Segundo a autora, a ruptura com a família, 

com o mundo do trabalho e a verdadeira desfiliação social são algumas causas desse fenômeno 

demográfico que ocorre na maioria das metrópoles brasileiras e estrangeiras, no contexto da 

desigualdade progressiva com o avanço da acumulação capitalista, especialmente nos países 

que assumiram políticas neoliberais. Ela problematiza os impactos sociais causados pelos países 

desenvolvidos, no pós-guerra, por meio do Welfare State, analisando, em seguida, os do mundo 

neoliberal, também gerado no ventre desses países. Pretendeu, com o trabalho, contribuir para 

dar visibilidade à exclusão dos moradores de rua, no intuito de chamar a atenção para que sejam 

pensadas, coletivamente, alternativas para garantir os direitos de inclusão dessa população. 

Segundo Farias, os impactos no mundo do trabalho têm sido, nas ultimas décadas, devastadores, 

provocando a expulsão de milhares de trabalhadores, levando-os a perder os direitos sociais, 

fragilizando seus vínculos com a família e com a sociedade. Conclui a autora, citando outro 
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sociólogo que estudou os movimentos sociais urbanos: “... sofrem de um deficit de integração 

com relação ao trabalho, a moradia, a educação, a cultura etc., vulnerabilidade esta (...) criada 

pela degradação das relações de trabalho e processos correlatos” (CASTELS, 2000, p. 42). 

Verificou os recursos disponíveis para capacitação de profissionais, buscando junto SENAC e 

ao SESI cursos para quem fosse de baixa renda, que não pudesse comprovar domicilio, 

propondo a isenção de mensalidade para quem estivesse desempregado. Uma das maiores 

dificuldades dessa população na relação de trabalho é a falta de domicilio, de referência. A 

autora, além de dar visibilidade à falta de políticas de inserção e reinserção no trabalho, aos(às) 

moradores(as) de rua, destaca a coragem de sobreviver nas ruas, as demonstrações permanentes 

de movimentos de superação, concluindo que, acima de tudo, mostram que, antes de serem 

excluídos, os(as) moradores(as) de rua são sujeitos portadores de invejável coragem, 

impressionante capacidade de resistência e enorme espírito de solidariedade. Ressalta que um 

dos principais motivos de desarticulação dessa população são os projetos de desenvolvimento 

urbano, que os tira da vida real e concreta, apontando-lhes um mundo organizado de forma 

surreal na perspectiva de suas realidades.  

Silva, na PUC/SP defendeu a dissertação de mestrado Vidas nas ruas: solidariedade e 

resistência entre as crianças e jovens (2008), em que a autora diz que as pessoas se relacionam 

sem se comprometerem com encontros efetivos. Afirma que a relação social entre as crianças, 

é necessária, na medida em que uma precisa das outras, por causa da insegurança e a das 

incertezas da rua, e acabam criando comunidades em praças, terrenos baldios e até mesmo em 

casarões abandonados que ocupam. Os moradores de rua, principalmente as crianças e os 

jovens, para demarcarem seus espaços, moldam-se a uma coletividade que lhes dá mais 

segurança, mas lhes tira a privacidade e a identidade. Criam códigos de sobrevivência próprios 

para terem condições de aceitação social. A autora afirma que o que se constitui “nessas crianças 

é uma vida fragmentada, fragilizada e vulnerável... [...] o que se nota na realidade, é que 

perderam a capacidade de sonhar” (ib., p. 9). Defende que a sociedade deve criar instituições 

em que crianças e jovens moradores de rua tenham um lugar onde possam desenvolver seus 

projetos de vida social integradora.  

Alles, em seu trabalho de mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

Boca de rua: representações sociais sobre população de rua em um jornal comunitário (2010), 

busca identificar as representações sociais sobre os moradores de rua que trabalham com o 

jornal Boca da Rua. Este veiculo de comunicação, produzido e dirigido pelos moradores de rua 

da Cidade de Porto Alegre, desde o ano de 2000, é um instrumento precioso dessa população. 

A autora analisou oito edições e as representações sociais em discursos individuais de quatro 
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integrantes dessa população, que foram entrevistados. Analisa também os jornais selecionados 

por meio da metodologia de Laurence Bardin8, abordando três categorias: o relacionamento, a 

vida na rua e o meio de comunicação. Nas entrevistas com a população de rua a autora 

identificou as representações percebidas nos textos e percebeu que eles aproveitam o veículo 

para fazerem reivindicações, além de revelarem que, apesar de todas as dificuldades que a rua 

lhes impõe, física e emocionalmente, afirmam sua capacidade de organização e de convivência 

com outros grupos sociais. Segundo Alles, nos meios de comunicação em geral, se nota que 

começam a ser tematizadas as reflexões as falas dos integrantes da população de rua, afirmando: 

“... as representações dos moradores de rua como pessoas sem oportunidades de trabalho e como 

usuários de drogas, recebem significativo espaço na análise, estando presente em mais de uma 

das categorias utilizadas” (2010, p. 8). De acordo com a conclusão do trabalho, o jornal Boca 

de Rua é mais um veículo de denúncia e humanização, por meio da comunicação, apesar de não 

seguir canonicamente as normas jornalísticas. Por isso, dificilmente será indicado como fonte, 

mesmo que se construa com reflexões bastante pertinentes sobre essa população em sua relação 

à comunicação e com toda a sociedade. 

Daniel de Lucca Reis Costa, com a dissertação A rua em movimento: experiências 

urbanas e jogos sociais em torno da população de rua (2007), explica que o fenômeno 

“moradores de rua” não existiu desde sempre enquanto questão social, mas é histórico, tendo, 

portanto uma origem. O objetivo do autor é interrogar, de forma parcial, os jogos de relações 

que os define, em três perspectivas: (i) na constituição histórica; (ii) em sua contestação política 

e, por último, (iii) em sua regulação institucional. O autor utiliza o conceito de Michel de 

Foucault de “dispositivo” para tratar as correlações entre os agentes, os discursos e instituições 

de assistência na Cidade de são Paulo. Estrutura o trabalho em capítulos: no primeiro, 

reconstitui a história desde o nascimento dessa população; no segundo, analisa cinco 

mobilizações sociais e seus respectivos de rituais políticos, expondo as dimensões públicas e 

conflituosas, dando destaque ao Movimento Nacional da População de Rua (MNPR); no 

terceiro e último capítulo, apresenta, como um problema provisório, a gestão e a segurança, o 

atendimento e a proteção a essa população. Contudo, o autor não conseguiu encontrar uma 

definição precisa para esse segmento demográfico:  

 

A proliferação destes equipamentos na constituição de novos sujeitos, os albergados, 

a categoria permanece por funcional como uma realidade multifacetada, que até então 

não se misturava em um único espaço, “os loucos”, “doentes”, “drogados”, “idosos”, 

“deficiente físico”, [...] contudo, a esta inquietação nos aponta para o problema, um, 

                                                           
8 BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2009. 
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social, psiquiátrico, o de saúde mental e físico no nas ruas de São Paulo” (COSTA, 

2007, p. 232). 

 

Segundo autor, foi possível observar nos albergues um “grande internamento”, 

congregando, em um mesmo espaço, várias categorias de moradores de rua: “pobres”, 

“trabalhadores”, “sazonais”, “loucos”, “doentes”, “prostitutas”, “libertinos” e “foras da lei”. Ao 

final do trabalho, deixa uma indagação: “O que fazer?” (id., ib., p. 233). 

Souza, defendeu a dissertação População em situação de rua e tratamento 

diretamente observado (tdo) para tuberculose (tb) – a proteção dos usuários (2010), na 

Universidade de São Paulo, afirmando que a quantidade de pessoas com tuberculose que mora 

rua é crescente e que este é um problema de saúde pública, complementando que o Tratamento 

Diretamente Observado (TDO), pode ser uma alternativa importante para o enfrentamento da 

doença, embora nem sempre receba adesão. Sete pessoas moradoras de rua participaram da 

pesquisa qualitativa, sendo 6 (seis) homens e 1 (uma) mulher. A pesquisadora teve o apoio de 

uma enfermeira da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bairro Santa Cecilia. Todos 

responderam à entrevista semiestruturada, com perguntas abertas, e as respostas foram gravadas 

e transcritas. A autora afirma ter feito diversas leituras, a partir das quais definiu algumas 

categorias que orientaram as interpretações. Informa que  “dados qualitativos para categorizar 

a UBS, o TDO e os usuários foram obtidos pelo livro de Registro e Controle de Tratamento dos 

Casos de Tuberculose, Planilha Diária de Tratamento Supervisionado, Ficha E, e Relatórios do 

SIAB” (SOUZA, 2010, p. 8). Informa a autora que, de um lado, o uso de drogas interfere na 

adesão ao tratamento; de outro, a forma pela qual é organizado o atendimento a essa população, 

em geral reforça a exclusão. A autora finaliza afirmando que “... assim, o TDO possibilitará 

mudança do quadro epidemiológico e garantirá um espaço de exercício ou até mesmo de resgate 

da autonomia e cidadania” (id., ib.). Entende que a adesão ao TDO só é possível a partir de um 

olhar sob o prisma multifatorial ou multidimensional, sugerindo que os princípios das UBSs 

deve contemplar a diversidade, desenvolvendo o olhar para a complexidade. Conclui:  

 

Abre-se uma nova possibilidade de enfrentamento das questões de saúde da 

população em geral, já que a população em situação de rua se insere nesse grupo e 

suas condições de saúde interferem no coletivo, principalmente no que se refere à 

mudança no perfil epidemiológico da tuberculose (id., ib., p. 14). 

 

Lucas Neiva Silva, refletindo sobre o futuro dos adolescentes moradores de rua em 

relação à educação, ao trabalho, à família e a moradia, desenvolveu a dissertação Expectativas 

futuras de adolescentes em situação de rua: um estudo autográfico (2003). Examinou as 
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interconexões entre os elementos mencionados, buscando a compreensão dos fatores que 

orientam o processo de construção de um projeto de vida. Com uma amostra de 14 (quatorze) 

adolescentes que moram nas ruas de Porto Alegre, masculinos, entre 12 e 16 anos de idade, 

identificou 5 (cinco) temas fundamentais: (i) o que eles realizavam nas ruas; (ii) os vínculos 

familiares; (iii) aparências pessoais; (iv) locais de permanência e, por fim, (v) a presença e a 

ausência de um adulto responsável. Na primeira etapa do trabalho, foram feitas entrevistas 

semiestruturadas; na segunda, aplicou o método autofotográfico (foi entregue uma máquina 

fotográfica aos adolescentes para fotografarem, com base na pergunta “Como você vê o 

futuro”? Após a revelação, as fotos foram entregues aos participantes, realizando outra 

entrevista; finalmente, analisaram as fotos. De acordo com o Silva, todas as pesquisas que são 

realizadas com esta sequência metodológica, mostram que os jovens apresentam projetos de 

vida para seus futuros bem elaborados, abrangendo todas as áreas: família, profissão, educação, 

com destaque para a questão habitacional. Os adolescentes desejam constituir família, pelo 

modelo tradicional; depositam grande importância na educação, indicando o estudo como a 

principal forma para a realização dos seus projetos de vida pessoal e de ascensão profissional. 

Todos os entrevistados tiveram a intenção de retornar aos estudos, mudar de local de moradia, 

com menos risco à vida e à saúde. Na conclusão afirma que é relativamente limitado o número 

de artigos publicados com foco específico em projetos futuros de adolescentes moradores de 

rua. O método auto fotográfico, apesar de limitado apresentou vantagens, segundo o autor: “A 

fotografia possui a vantagem de documentar a percepção do participante, como mínimo de 

treino, evitando as desvantagens usuais da técnica de relato verbal”, ratificando Ziller e Smith 

(1977). Silva ressalta que a família emergiu com significativa importância nas representações 

dos adolescentes que moram na rua. 

Fabiana da Glória Pinheiro Nogueira, em sua dissertação de mestrado Hóspedes 

incômodos: estudo sobre moradores de rua no hospital de emergência (2008), diz que os 

sistemas de saúde em emergência são as únicas formas de os moradores de rua terem acesso à 

assistência em saúde. A autora diz que delineia a problematização do trabalho a partir das 

análises da fragilização dos vínculos sociais. São três os momentos que ela considera 

significativos na relação da população de rua com as instituições de emergência em saúde: (i) a 

admissão; (ii) a permanência e, por fim, (iii) a alta hospitalar. Ela procura situar os moradores 

e as moradoras de rua numa perspectiva histórica, não circunstancial. Para compreender melhor 

seu objeto, a autora lança mão dos conceitos de exclusão social e estigma, por serem definidores 

da condição de morador(a) de rua, que se configura no “outro” que não se quer ver, sentir o 

cheiro, nem, muito menos, tocar. A autora entrevistou os(as) moradores(as) de rua que estão 
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utilizando os serviços públicos de saúde, especialmente os(as) hospitalizados(as), e os(as) 

profissionais que atuam na área e identificou os conflitos que aí ocorrem. Em geral, os(as) 

usuários(as) resistem ao encaminhamento a um desses locais devido ao péssimo tratamento que 

aí recebem, uma vez que eles(as) são vistos(as) não apenas como um(a) paciente, mas como 

um(a) paciente social. Assim, a condição social de morador(a) de rua se sobrepõe à doença que 

ocasionou a internação. Ora, o direito à saúde é uma direito universal, de todos os cidadãos e 

cidadãs, donde se conclui que é necessário despertar e preparar os profissionais de saúde para 

o tratamento específico desse segmento da população, desenvolvendo neles as habilidades de 

escuta, de acolhimento, enfim, de humanização. 

Costa, defendeu sua dissertação de mestrado na Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul, em que desenvolveu o tema Cinema e moradores de rua: buscando estratégias de 

resistência (2006). Segundo o trabalho, no cinema surgem os grandes questionamentos, 

inquietações e reflexões de uma forma muito rica e acessível a todos. De um lado, a magia do 

cinema; de outro, tem-se o(a) morador(a) de rua com a grande magia de sobreviver sobre o 

nada. O autor, com uma espécie de fusão9, analisa o cinema e as estratégias de sobrevivência, 

por meio de transformações miméticas e da busca das peculiaridades do(a) morador(a) de rua. 

Costa afirma que, nesse trabalho, contou com a realização de um audiovisual sobre estratégias 

de resistência e modos de sobrevivência de moradores(as) de rua, lançando mão, também, de 

cenas de filmes com as mesmas temáticas. O autor diz que, nas ruas, mas não exclusivamente 

aí, é possível encontrar uma cultura marginal que solapa a tradição, recorrendo a Certeau 

(2003), para perceber a agregação de valor ao desenvolvimento sociocultural, por meio de 

invenções de diferentes modos de ver, de agir, de fazer usos diferentes dos objetos, resultando 

em uma verdadeira “pluralização cultural”.  

Costa procurou compreender as representações sociais dos moradores de rua do Rio 

de Janeiro em sua dissertação de mestrado Responsabilidade e desumanização: representações 

sociais sobre a população de rua no Rio de Janeiro (2010), a partir da perspectiva dos leitores 

do jornal O Globo. A autora analisou os comentários dos sujeitos da pesquisa, construiu 

algumas concepções de self em sua relação com o estigma, para verificar a solidariedade social, 

ou a falta dela na chamada “cidadania brasileira”, em um país que, constitucionalmente, defende 

a igualdade de direitos. Embora as desigualdades sociais, geradas pelos Estados capitalistas, 

vêm sendo discutidas em todo o mundo, em particular no Brasil, ao longo dos séculos XX e 

                                                           
9 A fusão é um recurso da própria linguagem cinematográfica em que duas imagens em movimento se 

sobrepõem, até que uma delas se torna predominante. Funciona como uma espécie de reticências. 
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XXI, e embora não haja dúvidas de que a democracia política no Brasil vingou, não se pode 

dizer o mesmo dos direitos civis. Segundo ela, há uma grande vulnerabilidade dos direitos 

básicos, com um sistema público de proteção social precário, com um desenvolvimento 

incompleto e inacabado. Explica a importância do self como reconhecimento do outro, dado 

que o self é a identidade de uma pessoa ou de um grupo que constitui o centro de referência do 

sentimento de pertença a uma totalidade social. Na medida em que determinado grupo é 

classificado como “inútil”, a dificuldade de reinserção aumenta, pois, a partir desse momento, 

estas pessoas internalizam as classificações como legítimas. Ainda segundo a autora, os fatos 

sociais explicam tais representações, que derivam das representações coletivas. Conclui que 

representar algo não é apenas reconstituição cognitiva individual, mas uma representação de 

pessoas que pertencem a determinada classe social, cujos interesses ideológicos sustentam uma 

identidade histórico-social. A autora completa dizendo que a ação envolve sujeitos que se 

relacionam, interagem e falam. Na conclusão do trabalho, Costa diz que o universo da pesquisa 

foi pequeno para que ela pudesse generalizar; porém, segundo ela, a existência dos moradores 

de rua incomoda e que a população do Rio de Janeiro não demonstra nenhuma preocupação 

social com essa população, considerando-a como um mal, que afeta a sociedade por meio da 

sujeira,  causando nojo, e pelo medo que provocam, gerando desordem.  

Silvana Garcia Andrade Lima pretendeu dialogar, por meio da dissertação Vidas a 

meio fio: os moradores de rua de Fortaleza no contexto da formulação de uma política pública 

(2008), com os leitores e com as autoridades Este diálogo se dá no âmbito da politica inter-

setorial de atenção social, do município de Fortaleza que, segundo a autora, vem avaliando os 

rumos da proteção social dos que nela sobrevivem. A autora investigou várias formas de 

resistência desse segmento populacional e os fatos que permeiam sua proteção social em dupla 

vertente: (i) descortinar das representações e das aspirações em relação ao poder público e (ii) 

avaliação das propostas das políticas públicas para construção de uma face real de atendimento 

a essa população. Lima conheceu as estratégias de sobrevivência dos(as) moradores(as) de rua, 

aprofundando a análise histórica, verificando, na construção de suas identidades, o  respeito a 

seus códigos e a seus territórios. No vácuo do Estado, historicamente, as organizações religiosas 

acolhem essa população De acordo com a autora, em Fortaleza ganha corpo a criação de uma 

política pública voltada para o(a) morador(a) de rua, nunca antes pensada, porque formulada a 

partir de experiências de inclusão, por um grupo de trabalho intergovernamental e não 

governamental, desencadeando “... um processo de reconhecimento de si no outro, buscando 

uma organização social e política para essa categoria e o fortalecimento de sua imagem perante 

a sociedade” (LIMA, 2008, p. 106). Conclui afirmando que “poderá gerar a quebra da 
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invisibilidade e que toda via, está na organização pessoal e comunitária desse segmento” (id., 

ib.).  

Milene Pescatori Packer, com As experiências de quem morava nas ruas e passaram 

a viver em uma organização confessional na Cidade de Campinas (2009), dissertação de 

mestrado defendida na área de concentração de Ciências Biomédicas, estuda as vivências de 

ex-moradores de rua com problemas relacionados ao uso de álcool, acolhidos em instituição 

confessional. Ela acredita que, neste programa de acolhimento, os cuidados são gerais. Para a 

elaboração da pesquisa foram empregados métodos clínicos qualitativos, com entrevistas semi-

dirigidas, com questões abertas, aplicadas na Fraternidade Toca de Assis, a (9) nove sujeitos 

ex-moradores de rua. A autora diz que dos resultados foram extraídos três artigos: (i) 

Facilitações e barreiras em pesquisa de campo a propósito do emprego de métodos qualitativos 

em instituições informais de saúde; (ii) Para suprir o vazio do estômago: uso de álcool segundo 

os relatos de ex-moradores de rua e (iii) Virei um mendigo: relatos de ex-moradores de rua 

acolhidos em uma instituição confessional no Brasil. A discussão, segundo a autora, escapa do 

convencional dos profissionais da saúde: tanto a entrada em campo, assim como a coleta de 

dados. Afirma que a relação abusiva com o álcool afeta o processo de desconstrução psicológica 

da identidade. Conclui que, nesta fase, é possível a recuperação, e que os pacientes querem, 

sim, sair das ruas, mesmo que lhes pareça um ideal muito distante. Segundo Packer, as 

instituições governamentais e não-governamentais ainda estão distantes de um conhecimento 

sistematizado sobre a população de rua, sobre suas necessidades reais. Diz que, conhecendo 

melhor essa população, foi possível notar que buscam a dignidade humana, bem como o 

reconhecimento, seja pela família, seja pela sociedade. 

Por fim, consultou-se Castelo Branco que, em sua dissertação A questão social na 

origem do capitalismo, pontua que, nos dias atuais, há grandes debates teóricos políticos no 

Brasil sobre a pobreza e as desigualdades sociais, que ganharam importância devido à péssima 

distribuição de renda, ao aumento da exclusão e ao abandono das políticas sociais na periferia 

do Capitalismo. 

 

2. Teses de Doutorado 

 

Para Varanda, na tese Liminaridade, bebidas alcoólicas e outras drogas: funções e 

significados entre os moradores de rua (2009), o consumo de álcool e de outras drogas são as 

dependências que mais acometem os(as) moradores(as) de rua. Aqui, o conceito de 

“liminaridade social” é um dos destaques da análise levada a efeito pelo pesquisador. O trabalho 
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em tela revelou, por meio de um estudo etnográfico, que as trajetórias são individuais, mas as 

dinâmicas são grupais. Por um lado, o álcool e outras substâncias psicoativas apareceram como 

meios de sobrevivência e operadores de processos reativos diante da situação social; mas, por 

outro lado, reforçam o estigma, a culpabilidade e penalização desses 

consumidores/disseminadores. É evidente, porém, que o consumo é uma forma de mediação, 

de sobrevivência na rua, seja pelo que alivia no sofrimento físico e psíquico do consumidor(a), 

seja pela memória emocional que alimenta, permitindo a perspectiva da liminaridade que 

potencializa o deslocamento analítico do agente patogênico e da vulnerabilidade individual para 

o “drama social” que o sujeito vivencia. Aqui, também, o pesquisador lançou mão de análise 

de documentos, observação participativa e entrevistas com moradores de rua, coordenadores de 

instituições sociais e informantes de outros contextos sociais. Segundo Varanda (2010), os 

moradores de rua têm a droga como “crença” na representação do sujeito que ressignifica os 

processos de autoconhecimento, autonomia e autocontrole. No corpo da dissertação, expõe 

diálogos com a população que fez parte de sua investigação empírica, limitando-se a analisar 

os efeitos da droga no comportamento de seus usuários, sem mencionar, em qualquer momento, 

as possibilidades de superação Conclui que o desenvolvimento da autonomia ressignifica o 

processo dos dramas vividos pelos sujeitos, suas crenças e suas representações. Para a 

Organização Mundial da Saúde, o consumo abusivo de álcool e de outras drogas é considerado 

como um grande desafio para a saúde pública. Varanda diz que o uso desregrado de substâncias 

químicas impacta a autonomia dos sujeitos, motivados por desejos e projeções, com as dores e 

com as carências dos mecanismos de articulação com a sociedade. A subjetividade, enquanto 

entendimento da responsabilidade para consigo mesmo, leva a uma alteração da percepção do 

não-lugar da liminaridade. Conclui ainda que o processo de recuperação e de “cura” vai desde 

o autocontrole e auto-regulação ortodoxa, farmacológica de psicoativos naturais, até as 

intervenções terapêuticas associadas aos ritos religiosos. 

Lídia Valesca Bomfim Pimentel Rodrigues, professora do Programa de Pós-

Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Ceará, com um estudo etnográfico sobre 

moradores de rua no centro de Fortaleza, descreve de forma poética as Vidas nas ruas: corpos 

em percursos no cotidiano da cidade (2005). Tem por objetivo compreender as trajetórias desses 

protagonistas, que atravessam a cidade carregando suas marcas, como seres invisíveis, que só 

aparecem nas noites sob as marquises das lojas, golpeando simbolicamente o poder instituído, 

construindo novas formas de viver. Ela busca compreender a demarcação e a utilização dos 

espaços ocupados por essa população. Segundo a ela, os percursos dos moradores de rua são 
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narrados a partir de sua singularidade, mas agregados a partir da natureza do percurso de 

sobrevivência, seja dos delírios, seja da condição (masculina ou feminina).  

 Frangella, com a sua tese de doutorado Corpos urbanos errantes: uma etnografia da 

corporalidade de moradores de rua em São Paulo (2004), demonstrou que o destino aponta 

como direção um caminho incerto rumo ao futuro, também incerto. Por meio de uma 

representação corporal dos moradores de rua de ambos os sexos constrói as várias formas pelas 

quais o corpo se relaciona com a rua, vive nela, enfim, a corporalidade que se evidencia nas 

diversas dimensões da rua. A autora destaca algumas perspectivas relevantes na construção 

corporal do(a) morador(a) de rua da metrópole estudada e, segundo ela, aí se evidencia a vida 

itinerante dessa população, sempre confrontando a fronteira entre o público e o privado, bem 

como a vulnerabilidade com a resistência corporal. A vulnerabilidade se revela no processo 

violento marcado pela repressão, cujo limite é a exclusão física. O argumento central resultante 

da pesquisa é a construção da dimensão corporal. A idade na rua é contingente, ou melhor, é 

indefinida, em geral, mais avançada do que a idade biológica. Para o(a) morador(a) de rua, a 

andarilhagem é necessária: é preciso “vaguear”, tem de se tornar um sujeito errante... Seu corpo 

necessariamente se movimenta, criando territorialidades. Durante as caminhadas, os corpos 

criam outras formas de estar no espaço urbano e a experiência corporal é uma das mais 

importantes. Em sua conclusão, a autora afirma que a passividade não é padrão de 

comportamento dos(as) moradores(as) de rua, que anunciam e marcam sua territorialidade 

como forma de resistência, por meio de um caminhar sem direção, confirmando sua exclusão. 

A corporalidade parece emergir como forma de resistência: andar e manipular os códigos 

sociais que entremeiam os deslocamentos, criando novas territorialidades e codificações. 

Kasper, em sua tese de doutorado Habitar a rua (2006), afirma que a vida nas ruas, 

até mesmo pela vulnerabilidade, explicita uma resistência, obrigando os(as) moradores(as) de 

rua a criar meios e formas de sobrevivência, bem como a produção de seus equipamentos, pela 

transformação de objetos descartados, enfim a desenvolver sua “tecnologia”, por meio do que 

ele caracteriza como “bricolagem”. Nesse trabalho, toda essa atividade não é considerada como 

elementos da carência, mas como formas possíveis de vida, formas que essa população 

desenvolve para tornar a rua habitável. Morar na rua exige o desenvolvimento de uma complexa 

cultura territorial. Segundo o autor, a noção de território é fundamental e vai além das 

necessidades básicas do ser humano. De acordo com Kasper, os moradores de rua, em geral, 

possuem uma vassoura que, possivelmente encontrada em descartes, é utilizada para as 

varreduras, o que evidencia o primado da limpeza. Esse autor também destaca que a resistência 

dos(as) moradores(as) de rua se evidencia no processo de “bricolagem”, com as táticas, as 
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invenções que, embora submetidas às leis, geram códigos complementares específicos, suas 

próprias leis, de caráter efêmero, pois as últimas não perduram por muito tempo, tendem a 

desaparecer rapidamente. 

Giorgetti, com a tese de doutorado, defendida na PUC-SP, Morador de rua: uma 

questão social? (2004) afirma que, se se pensar sobre a questão morador(a) de rua, sobre seu 

lugar na sociedade, depara-se com vários fatores ligados aos interesses econômicos, ou seja, 

que as classes conservadoras sempre identificarão como prioritárias outras “necessidades” fora 

do campo das sociais. No entanto, cabe ainda, nesse contexto, responder às indagações: O(a) 

morador(a) de rua é uma questão social? Quando os(as) moradores(as) de rua se tornam uma 

questão social? O trabalho em tela fez uma comparação entre os(as) moradores(as) de rua de 

São Paulo e os(as) de Paris (França), para analisar as representações sobre os preconceitos a 

respeito dessas populações, sobre as formas pelas quais são tratadas, institucional e 

individualmente. A hipótese de Giorgetti é que, quanto maior o preconceito negativo, menores 

são as possibilidades do reconhecimento da cidadania de seus membros. Consequentemente, 

reduzindo-se as oportunidades, reduzem-se, também, as possibilidades de inserção social. 

Segundo a autora, a visão “higienista” ocorre em todas as partes do mundo, objetivando, no 

limite, a “limpeza social” pela a morte dessa população. Ela indaga: Como a sociedade 

paulistana vê e trata seus(suas) moradores(as) de rua? O trabalho foi desenvolvido em parceria 

com o Institut d´Études Politiques de Paris, para lograr fazer os estudos comparativos entre a 

realidade paulistana e a parisiense. A autora diz que enquanto houver preconceito não haverá 

politica pública eficaz e os moradores de rua continuarão sofrendo a violência que, no limite, 

quer sua eliminação. Inspirada nas palavras de Wright Mills (1985), que dizia: [quando] “um 

valor estimado pelo publico é ameaçado leva a uma crise das instituições sociais”; da mesma 

forma que, quando um ambiente é impotente, é porque a solução individual deixa de ser 

competente. O trabalho registra que, na França, quando a sociedade civil organizada e as 

instituições criticam o Governo pelos políticas específicas, há uma repercussão no respeito aos 

direitos dos(as) moradores(as) de rua. Assim, em Paris, o problema dos(as) moradores(as) de 

rua se transformou em questão social, uma vez que essa condição fere a dignidade humana; 

enquanto, em São Paulo, os(as) moradores(as) de rua foram tratados(as) com alguma dignidade 

por governos progressistas pós-neoliberais, sendo novamente abandonados à própria sorte após 

o término dessas gestões, retornando as teorias e intervenções mais próximos do higienismo.  

Oliveira, com sua tese de doutorado, defendida na PUC-RS, O processo de trabalho 

do assistente social e sua abordagem com moradores de rua (2008), considerou que a atuação 

eficiente dos agentes sociais é imprescindível tanto na abordagem, como na sua participação 
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nas ações junto a essa população. O trabalho com os(as) moradores(as) de rua não é fácil e, por 

isso, o agente social deve ter algumas habilidades para tomar atitudes específicas inerentes a 

essa função. À luz de uma abordagem marxiana sobre o desempenho desses profissionais junto 

à essa população da Cidade de Porto Alegre e da região da Grande Porto Alegre,  o pesquisador 

estudou a atuação de dez agentes sociais: como são feitas as articulações das competências para 

a abordagem, como constroem suas percepções sobre os(as) moradores(as) de rua ao chegarem 

à instituição de assistência e proteção. Aborda ainda os poderes estabelecidos 

institucionalmente o como individualizam o atendimento aos usuários. O autor focalizou a ética 

dos assistentes sociais no exercício de sua função junto aos(às) moradores(as) de rua. De acordo 

com o autor, o papel deste profissional pode decidir com sucesso, ou com fracasso, a 

implementação das politicas públicas para a inclusão social. Como é fartamente conhecido, 

tanto os membros da população de rua como os assistentes sociais são vítimas de vários tipos 

preconceito e violências: desde bulling a ameaças à integridade física. Oliveira utilizou as 

entrevistas para aprofundar uma aproximação e um diálogo com os assistentes sociais. Ele 

constatou que os jovens têm um maior comprometimento e percebem melhor as determinações 

e o código de ética desses profissionais. Porém quando analisa mais profundamente as falas dos 

assistentes sociais, observa que se sobressaem a fragilidade e a desmotivação ao enfrentarem as 

adversidades que o trabalho lhes apresenta. Os que trabalham diretamente com moradores(as) 

de rua estabelecem uma relação muito próxima com os “usuários da fragilidade social”, sendo 

por ela afetados, na medida mesma em que deles se espera o desempenho de um papel 

fundamental para a superação das fragilidades e para o estabelecimento de novos vínculos 

sociais. Devido à angústia que toma conta dos usuários dos equipamentos públicos, devido à 

estrutura precária de atendimento e devido, finalmente, testemunharem a fragilidade em relação 

à saúde dos(as) moradores(as), acometidos(as) por diversos tipos de doenças, os profissionais 

buscam algumas especializações, no sentido de completarem sua formação para melhor atender 

essa população (OLIVEIRA, 2008, p. 12). Certamente, ao mesmo tempo, desenvolvem a 

Síndrome de Burnout10. A necessidade de aprimoramento por parte dos profissionais é 

                                                           
10 A Síndrome de Burnout aqui grafada com maiúsculas, por se tratar da denominação de uma doença 

específica, portanto, um substantivo composto próprio. Embora seu nome não tenha tradução em Português – to 

burn é o verbo queimar que, combinado com a preposição out  dá a ideia de auto extinção, como uma vela que se 

queima – a doença já está devidamente analisada no Brasil. Portanto, tem sua etiologia e quadro sintomatológico 

já devidamente identificados e descritos. Esta afecção psicológica de caráter depressivo, provocando esgotamento 
físico e mental, acomete geralmente os trabalhadores e trabalhadoras das áreas sociais. Pode-se dizer que é uma 

patologia profissional, porque derivada das dificuldades inerentes ao exercício de determinadas profissões, 

especialmente aquelas nas quais se lida com seres humanos. Ela era muito estudada, até um passado recente, no 

campo da saúde e da assistência social. No Brasil, foi desenvolvida uma pesquisa de ampla cobertura sobre essa 

doença no mundo docente, cujos resultados foram publicados na obra organizada por Wanderley Codo (1999), 
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provocada pelas necessidades que os(as) moradores(as) de rua buscam superar nos centros de 

acolhimento, que constituem espaços de garantia de direitos, de luta e de resistência contra a 

opressão. Oliveira destaca três pontos que considera fundamentais para que os profissionais 

possam enfrentar as dificuldades nos processos de trabalho: (i) organização dos assistentes 

sociais para a reflexão e avaliação do próprio trabalho que desenvolvem; (ii) estabelecimento 

de parcerias com universidades para se instituírem grupos de estudos e de pesquisa para 

compreenderem melhor suas dificuldades profissionais e (iii) proposição de debates de 

categorias que defendem para a garantia da qualidade da prestação de serviços que desenvolvem 

conforme o Código de Ética Profissional. A omissão dos assistentes sociais que não denunciam 

os órgãos que ferem os direitos humanos os faz cúmplices desta triste realidade. O assistente 

social é principal personagem dos serviços sociais para o estabelecimento das condições 

humanas, cujo trabalho pode ser uma das poucas alternativas para a superação dos problemas 

da população de rua.  

Altemeyer Jr., em seu trabalho de doutorado Compaixão em processos sociais e 

mudanças institucionais: o Vicariato Episcopal11 do povo da rua (2006), desenvolve a tese da 

compaixão, dividindo-a em três partes. Na primeira, recorreu à memória de quatro personagens, 

no período 1993-2005, para verificar se a compaixão responderia à superação da invisibilidade 

e da exclusão social; na segunda, confrontou os discursos com a prática Vicariato, constatando 

que houve mudanças na assistência despendida pela Igreja, amadurecendo sua presença nas 

ruas, na relação de “estar com o outro”. Segundo o autor, o princípio das ações está na 

Organização de Auxílio Fraterno (OAF)12, nas missões populares e no sopão; depois, destacam-

se as casas de orações – espaço para reflexões articulações. Menciona ainda as manifestações 

do povo de rua como um exercício da cidadania e um instrumento de grandes conquistas, na 

cidade de São Paulo, como a luta por abrigos, o projeto de renda e as cooperativas de materiais 

recicláveis. De acordo com o Altemeyer Jr., um mapa semântico mais amplo teve de ser 

construído, pois tiveram de ser incluídos alguns conceitos, pois a hermenêutica clássica não 

dava conta e não explicava os conceitos operativos, a subjetividade, a autonomia, a inclusão, a 

solidariedade e a libertação na perspectiva dos(as) moradores(as) de rua. Na terceira parte do 

                                                           
numa articulação do Laboratório de Psicologia do Trabalho da Universidade de Brasília (UNB) com a 
Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ensino (CNTE).  
11 Na organização administrativa da Igreja Católica, o vicariato é uma circunscrição eclesiástica ainda não 

consolidada como diocese. Em geral, é confiada a um bispo auxiliar. Por extensão, aplica-se a setores de uma 

diocese ou arquidiocese, como é o caso da Arquidiocese de São Paulo, que tem um Vicariato para a Educação e 

Universidade, confiado pelo Cardeal a um bispo auxiliar.  
12 Organização não Governamental (ONG), sem fins lucrativos, que tem por finalidade desenvolver projetos e 

ações socioeducativas que promovam o reconhecimento dos direitos fundamentais, a organização e a emancipação 

da população de rua, jovens em situação de risco e catadores de materiais recicláveis. 
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trabalho, o autor da tese busca a comprovação de que o poder público, ao alterar as políticas 

públicas para atender os(as) moradores(as) de rua, gera possibilidades reais e contradições. Com 

um trabalho minucioso e detalhado, o autor constata também que, devido às mudanças 

institucionais e sociais, as pastorais tiveram dificuldades nas ações, mas, de qualquer forma, 

antecipou utopias e a solidariedade ativa. Segundo ele, o Vicariato faz parte de um conjunto de 

forças sociais que compõem a sociedade civil e que o gesto de alguns líderes da Igreja paulistana 

inspira compaixão e abre horizontes utópicos coletivos. Confirma a hipótese de que a 

compaixão foi a guia operativa do trabalho social e pode ser considerada como categoria 

analítico-hermenêutica dessa ação eclesial e política, conclui Altemeyer Jr (2006, p. 222). 

Cesar Eduardo Gamboa Serrano, com sua tese Homem de rua, homem doente: a 

população de rua nos discursos do acolhimento institucional público” (2013), analisou os 

discursos de agentes e de usuários do Centro de Inclusão de Moradores de Rua. O trabalho tem 

como objeto as relações e subjetividades que se desenvolvem em instituições de assistência a 

essa população. Os temas extraídos dos discursos dos informantes foram: a exclusão, as regras, 

os encaminhamentos, os tratamentos e a regulação da vida dessas pessoas. Foi discutida, 

também, a produção do homem doente. O autor afirma que “foi nos discursos acadêmicos e dos 

agentes institucionais, que se explica e justifica toda e qualquer ação que se faça com esta 

população” (SERRANO, 2013, p. 9); diz, também, que a dependência de medicamentos é que 

“controla” essas pessoas em postos de saúde e ou de assistência social, pois são submetidas a 

uma rotina de “tratamento”, uma vez que o discurso técnico produz sujeitos doentes com todas 

as características de dependentes químicos, sujeitos que não fariam parte do corpo de clientes, 

antes de se liberarem, corporal e mentalmente. Constatou, por outro lado, nos discursos e nas 

práticas  dos usuários, vetores de resistência aos dispositivos de regulação da vida nessas 

instituições. “As relações efetivas e as negociações produzem o encontro entre técnicos e 

usuários e dele emergem singularidades, tanto de um lado quanto do outro”, explica (id., ib. p. 

9). Embora os agentes da instituição estudada dizerem que a população de rua se constitui 

heterogeneamente, dada a diversidade das histórias de vida e as subjetividades singulares, 

afirmam, também, que os que vivem nas ruas constituem um grupo homogêneo e conhecido. O 

autor completa: “... no discurso acadêmico, vimos que há mais heterogeneidade que aponta para 

diversidade intergrupal do que para as singularidades dentre as pessoas que habitam as ruas da 

cidade” (SERRANO, op. cit., p. 106). De acordo com Serrano, a indiferenciação produz um 

sujeito doente que necessita de tratamento de saúde; a própria rua transforma seu morador em 

um(a) homem(mulher) doente e “que, uma vez encaminhado à rede, o corpo e vida de cada 

usuário se torna regulada e controlada pelos dispositivos institucionais, que a posologia dos 
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medicamentos impõe e pelos efeitos colaterais que provocam, produz [ratifica] um homem 

doente” (id., ib., p. 108). A doença e a medicação estão sempre presentes no discurso dos 

agentes; porém, o usuário sabota as relações de dominação e sempre se ajusta de acordo com o 

conhecimento do próprio corpo. Concluindo, Serrano afirma que “as relações afetivas e as 

negociações do convívio, que permitem o encontro entre usuários e os técnicos, fazem surgir, 

de um lado e de outro, as singularidades na teia de indiferenciações” (id., ib., p. 111).  

Ermelinda Maria Bueno, com a dissertação de mestrado em Gerotonlogia, Envelhecer 

na rua (2013), afirma que, 60 anos é um marco caracterizador do envelhecimento, segundo a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), mesmo considerando que este processo é individual, 

diferente a cada pessoa, dependendo do meio e da qualidade de vida de cada indivíduo. Segundo 

a autora, para quem vive na rua permanentemente, a sensação de envelhecimento, as marcas 

físicas, as doenças são as consequências de um compasso da idade cronológica acelerado, 

completando:  

 

Nesta perspectiva de análise, a pesquisa teve como objetivo traçar o perfil sócio-

demográfico do idoso morador de rua de Mogi Guaçu; perceber como ele percebe o 

envelhecimento e suas estratégias de enfrentamento da dupla vulnerabilidade, ser 

idoso e morar na rua (BUENO 2013, p. 6).  

 

A pesquisa foi realizada com 10 (dez) homens com idade acima de 50 anos e utilizou 

a análise qualitativa, usando roteiro de questões para coleta de dados, sendo as entrevistas 

gravadas e transcritas. De acordo com ela, todos os idosos fizeram uso de bebidas alcoólicas, 

têm baixa escolaridade, não recebem benefício previdenciário, não têm programa de 

transferência de renda e não auferem rendimento algum. Os idosos moradores de rua têm a 

saúde muito comprometida: cerca de 90% (noventa por cento) apresentam algum tipo de 

doença. Eles alimentam-se em albergues ou graças à solidariedade, nos bares e nas casas. A 

maioria tem contato esporádico com a família, mas não querem voltar para as respectivas casas 

e, quando envelhecerem, pretendem ir para uma instituição de longa permanência. A 

pesquisadora constatou que: 

 

Nos testes de cognição, 60% score de melhor capacidade cognitiva, enquanto 40% 

apresentam algum tipo de comprometimento, baixa qualidade de vida, aparentam 

mais velhos em razão da vulnerabilidade e necessitam de acolhimento com 

profissionais capacitados para atendê-los (id., ib., p. 6). 

 

Segundo Bueno, nas últimas décadas o País tem passado por modificações no plano 

político e econômico, com repercussões na organização social, no núcleo das famílias e nos 
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valores sociais. Afirma: “Um grande desafio para os profissionais da gerontologia, deve-se ao 

fato que, para atender essa população, é necessário saber, quais são as peculiaridades, suas 

diversidades e complexidades” (BUENO 2013, p. 93).  

O que se observa, em todas as partes do mundo, é que os debates, do ponto de vista 

teórico, não têm contribuído significativamente para a que a formulação e implementação das 

políticas públicas promovam uma transformação social eficiente, especialmente no tratamento 

das questões sociais. Na maioria dos países ocidentais, salvo poucas exceções como as que têm 

ocorrido em governos pós-neoliberais da América Latina (Bolívia, Brasil e Venezuela), 

observam-se políticas conservadoras neoliberais e, devido a tais políticas, os problemas 

continuam e vão se tornando cada vez mais graves. Nessa perspectiva, o debate político sobre 

a questão social acaba sendo secundarizado em favor de outras pautas, em geral mais voltadas 

para a preservação da apropriação privada ameaçada por movimentos sociais, que acabam por 

ser criminalizados e, por isso, criticados pela grande imprensa, particularmente quando recebem 

apoio oficial.  

 

A questão social não é senão as expressões do processo de formação e 

desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no cenário político da sociedade 

exigindo seu reconhecimento como classe por parte do empresariado e do Estado. É 

a manifestação no cotidiano da vida social, da contradição, entre o proletariado e a 

burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de intervenção além da caridade e da 

repressão (IAMAMOTO; CARVALHO, 2000, p. 77).  
 

Quando se fala de “questão social”, não importa a tendência: em geral, todos discutem 

e afirmam querer acabar com a pobreza e com a desigualdade social, mas o pouco que é feito 

é duramente criticado pelas elites, que não querem abrir mão de um milímetro sequer de sua 

riqueza. Aliás, vale a máxima de que, na História contemporânea da América Latina, nenhum 

governante aproximou-se impunemente do povo. “Somente a abolição do sistema assalariado, 

com a revolução socialista, pode abolir as classes, acabar com a pobreza, reduzir radicalmente 

as desigualdades sociais e instaurar o reino da abundância e liberdade” (ROSDOLSKY, 2001 

[1967], p. 247). Na verdade, a pobreza é produzida pelos próprios interesses da classe 

dominante no Capitalismo, no qual a burguesia lucra com pobreza e com a manutenção da 

desigualdade. 

Como se pôde acompanhar, foram selecionadas algumas teses e dissertações, entre 

outras de grandes e respeitadas universidades de todo território nacional, para se verificar o 

estado da arte do tema “morador de rua”. Inicialmente, o autor desta dissertação imaginou que 

não encontraria grande volume de trabalhos, considerando que o tema não deveria ter muito 
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prestígio acadêmico. No entanto, surpreendeu-se com o número de pesquisas e de trabalhos 

delas resultantes sobre o tema. Porém, embora objeto de literatura já abundante, o(a) 

morador(a) de rua ainda não foi abordado como sujeito privilegiado de informações a respeito 

da sociedade e de suas instituições, especialmente da escola. Em outras palavras, o autor da 

pesquisa de que resultou esta dissertação encontrou rica literatura acadêmica sobre o universo 

da rua e sobre a população que nela vive, mas não encontrou qualquer trabalho em que o(a) 

pesquisador(a) buscasse a visão de mundo dos próprios(as) moradores(as) de rua. 

 

 

3. Livros  

                              

Graciani, na obra Pedagogia Social (2014), esclareceu que a chamada “Pedagogia 

Social” se caracteriza como uma ciência transversal aberta às necessidades populares, 

buscando enraizar-se na cultura dos povos para, dialeticamente, construir outras possibilidades 

de projetos sociais, sem aniquilar o passado, mas promovendo a sua superação. 

No primeiro Congresso Internacional de Pedagogia Social, realizado em março de 

2006, organizado pelo Professor Roberto da Silva, colocando a Universidade de São Paulo 

(USP) no centro das discussões, ficou evidenciado que houve uma grande disputa entre a 

Educação e o Serviço Social, provocando, para a Pedagogia Social de Rua, alguns percalços, 

mas, ao mesmo tempo, dialeticamente, acabou encontrando respostas para algumas das 

importantes indagações sobre a questão social no Brasil. 

De acordo com Graciani, há algumas décadas, as grandes discussões dos educadores 

e cientistas sociais focalizavam as questões referentes ao desenvolvimento urbano e 

econômico, à participação política, à democracia, à mobilidade social. Nos dias atuais, porém,  

as discussões são mais centralizadas na questão do desenvolvimento social, na pobreza e nas 

injustiças, que são impostas à maioria da população excluída da sociedade. 

A má formação de profissionais ligados à questão social e a infraestrutura precária 

também respondem pela pobreza, pela desigualdade e pela exclusão social. A falta de recurso 

para este setor é a grande responsável pela péssima qualidade de vida dos segmentos sociais aí 

lançados, não só no Brasil, como também em todos os países da América Latina. Já há razoável 

número de estudos e pesquisas que comprovam esta afirmação. A falta de recursos para a o 

desenvolvimento social e educacional, com uma aprendizagem crítica por parte do educando, 

particularmente no que diz respeito ao amadurecimento de sua criticidade, tornando-o um 

questionador, com um discernimento bem desenvolvido é o que possibilitará transformações 
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mais estruturais. A transformação começa quando o oprimido passa a ter a capacidade de 

identificar seu opressor. 

A exclusão tem relação direta com trabalho dentro de seus processos, com a renda e 

benefícios que desenvolvimento econômico deveria gerar; porém, isso é restrito a poucos 

segmentos da sociedade brasileira. 

A concepção de exclusão social é inseparável do conceito de cidadania, já que esta 

não é possível de ser alcançada plenamente enquanto houver um(a) excluído(a) social.   

Pode-se observar que a educação, também dialeticamente, apresenta-se com duas 

faces: na primeira, tende a reproduzir as injustiças decorrentes de uma ordem social desigual, 

como destacaram os defensores da teoria da reprodução; em segundo lugar, pode trabalhar pela 

reorganização da sociedade, buscando uma ordem mais justa e fraterna, criando também 

condições para o desenvolvimento de capacidades e sua transformação em habilidades que 

constituem instrumentos pessoal e coletivo importantes para a redução das desigualdades e das 

exclusões e que levam em conta os valores morais, culturais, cívicos e humanísticos dos 

próprios aprendizes.  

Considerando de uma forma universal, a educação é uma atividade para a vida e ela 

pode ocorrer na família, na rua, na escola, na igreja, no trabalho e na comunidade, por meio 

das relações sociais. 

Graciani, no capítulo “Pedagogia Social: uma obra em construção”, de seu livro já 

mencionado, traça uma relação entre a pedagogia freiriana e a pedagogia social, destacando 

que, em ambas, os pobres e os excluídos se tornam sujeitos pedagógicos e políticos, uma vez 

que todo ato educativo é, antes de tudo, um ato político.  

             Na perspectiva freiriana, todos os excluídos, desenvolvem uma ontologia e uma 

epistemologia específicas e, portanto, uma pedagogia, crenças e valores singulares, com 

vantagens gnosiológicas em potencial. Os moradores(as) de rua, com seus ricos discursos 

carregados de metáforas, baseados em suas vivencias, carregam o potencial da denúncia, 

encharcadas de dignidade ética, de emoção, de seus modos e modas, de suas formas de estar 

de viver e conviver em comunidade, de suas artes de ler o mundo por meio dos sentidos e que 

se manifestam pelos canais mais simples e profundos, sempre referenciados na cultura popular.  

Maria Stela Graciani destaca o registro de Frei Beto na contracapa do livro Pedagogia 

da autonomia (1997) em que afirma: “o que existe são culturas paralelas, distintas e 

socialmente complementares, (...) o pobre sabe, mas nem sempre sabe que sabe. E quando 

aprende é capaz de expressões como esta que ouvi da boca de um senhor de 60 anos: ‘agora 

sei quanta coisa não sei’ ”.  
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A Pedagogia Freiriana vem provocando transformações em educandos e educadores 

há décadas. Na perspectiva dela, os sujeitos deixam a ingenuidade e passam a ter a crítica como 

como marca fundamental da reflexão; deixam a passividade e se engajam nos movimentos 

sociais e estes passam a ser marcos importantes de suas vidas, superando a descrença, a 

resignação e o fatalismo. A indignação passa a ser o sentimento predominante diante da questão 

social, da pobreza e da desigualdade em sociedades tão ricas. Nunca a humanidade foi capaz 

de produzir tanto. Vivemos numa época em que a carência não é a o fator preponderante do 

sofrimento de boa parcela da humanidade, mas a má distribuição da riqueza e sua concentração 

nas mãos das verdadeiras minorias. 

No universo das modalidade de educação, a Pedagogia Social se caracteriza por seu 

projeto radical de transformação da sociedade, por meio de uma ação educativa libertadora, 

construída por meio de uma relação dialógica. De acordo ainda com Graciani, a Pedagogia 

Social cria sua prática com as classes populares, baseada na memória de uma identidade 

coletiva. Ela busca a efetivação da cultura popular em todas as suas dimensões – história, 

hábitos e costumes e produtos, buscando, também, a harmonia, a solidariedade e a libertação 

da sociedade civil. Segundo a autora: 

  

O próprio povo não é uma coletividade homogênea, mas apresenta numerosas 

estratificações culturais, variadamente combinadas; estratificações que em sua 

pureza, nem sempre podem ser identificadas em determinadas coletividades 

populares históricas, sendo certo, porém, que o grau maior ou menor de isolamento 

histórico de tais coletividades fornece a possibilidade de uma certa identificação 

(GRAMSCI [1968] apud GRACIANI, 2014, p. 23).  

 

Na Pedagogia Social, as classes populares realizam a animação popular que, nesse 

processo de estruturação da organização de grupos, buscam componentes ideológicos para que 

a comunidade descubra seus valores, de modo a conseguir a superação de diversos problemas 

sociais, econômicos e políticos que os acometem.  

A teoria e a prática interagem e, pela produção do conhecimento, os resultados dessa 

interação são apreendidos, de maneira que as estruturas são interpretadas, de um modo geral 

pelos intelectuais que, por meio da análise dos dados, reconstroem o real, redefinindo o que já 

existe e projetando, por meio de categorias, as possibilidades futuras, inclusive a de criação 

(descoberta) de novas categorias. 

A Pedagogia Social provoca a reflexão crítica em segmentos sociais mais excluídos 

que, com a ajuda dos educadores sociais orgânicos, acabam estabelecer a cidadania plena para 

todos, em um mundo mais solidário e justo, em suma, mais humanitário. O “pesquisador [é] 
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um investigador que estuda, propõe, organiza, percebe, intervém e testa constantemente o seu 

referencial teórico com sensibilidade política, articulação social” (GRACIANI, 2014, p. 25). A 

Pedagogia Social é capaz de unir de forma concreta todos os segmentos sociais das classes 

populares para fazerem uma reflexão humanitária crítica, que poderá proporcionar a superação 

das estruturas e processos alienantes e desumanizadores. Somente por meio da educação social 

é possível levar um segmento de extrema pobreza, como é o caso do(a) morador(a) de rua, à 

superação da alienação. Como afirma Graciani, é “respeitando e validando suas histórias 

pessoais de subsistências e sobrevivência como representações que denunciam a crueldade da 

realidade social, tendo em vista a sua promoção político-social” (id., ib., 2014, p. 21) é que se 

pode ter algum sucesso na construção de “outro mundo possível”, como dizia Paulo Freire. A 

Pedagogia Social promove as dimensões dos Direitos Humanos, considerando como 

centralidade  as várias possibilidades de defesa dos direitos sociais para todos, aí incluindo os 

segmentos do universo dos excluídos, denunciando e fazendo o enfrentamento das 

desigualdades. 

A Pedagogia Social, por meio do educador social, deve ficar sempre alerta, não se 

conformando com qualquer tipo de prática educativa. É preciso estar atento para se perceber o 

desrespeito às políticas públicas voltadas para os direitos da mulher, da criança, do idoso, do 

negro, do deficiente de qualquer natureza e do morador de rua, que também deve ter a sua 

“educação especial”. A educação social tem o papel fundamental de estabelecer um dialogo 

entre o educando e o conhecimento (GRACIANI, 2014, p. 25), atentando para o processo 

permanente que faz a interação entre a teoria e a prática, sistematizada na tríade ação-reflexão-

ação, sempre em uma construção coletiva. 

 

A construção coletiva do conhecimento favorece os momentos de problematização e 

de sistematização interdisciplinar e transdisciplinar, implementando a proposta 

pedagógica, na medida em que se originam das necessidades específicas sentidas de 

cada grupo (id., ib., p. 43).  

 

O educador social é o construtor das práticas pedagógicas a partir do conhecimento 

coletivo popular que simboliza uma nova transformação social, pois além do social, a educação 

tem um caráter histórico e político.  

A obra da Professora Maria Stela Graciani trata da Pedagogia Social e, especialmente, 

da educação social que, por sua vez, se confunde com a vida e com as ações educativas. Todos 

os capítulos são muito bem elaborados e trazem a cultura popular, a educação popular, o 

aprender a viver junto, o conceito do coletivo, da solidariedade e de uma convivência 



62 

 

humanizadora. Por esses motivos, esta obra será um referencial importante para esta 

dissertação, para a melhor nortear um caminho de uma “educação transformadora, voltada para 

o trabalho, aberta para o novo, inserida em todas as dimensões da sociedade, econômica, 

política, social, cultural e religiosa” (id., ib., p. 9). 

A Pedagogia Social, em sua atuação, tem a educação não formal, desenvolvida pelos 

educadores sociais, como um fator de fundamental importância para a articulação da educação 

com os processos de formação para a cidadania das pessoas, principalmente para as que estão 

em formação, como, por exemplo, para os(as) menores abandonados(as) em situação de risco. 

E em se tratando de educação não formal, a obra referencial foi o livro de Maria da 

Glória Marcondes Gohn, Educação não formal e o educador social (2010), no qual a autora 

explica que a educação não formal difere da informal, pois tem características próprias. A 

educação formal é a oferecida nas escolas e a não formal é a ofertada pelo convívio que 

compartilha espaços, experiências coletivas – ou transindividuais – e que pode ser desenvolvida 

pelo educador social e até mesmo pelo educador de rua. Já na educação informal, o indivíduo 

aprende na esfera familiar ou extrafamiliar, em suma, no meio social, aí  incluindo a escola não 

formalizada legislativamente. As diferenças parecem de somenos, mas a autora considera que 

a educação não formal, geralmente é praticada pelos educadores sociais e  pelos educadores de 

rua, que desenvolvem suas ações em locais onde vivem os excluídos, ou seja, em seus espaços 

“naturais”, sem tirá-los, fora do “espaço educacional” não institucionalizado. 

Este tipo de educação é de vanguarda, no sentido de que exige do educador uma 

revisão constante de conceitos e de valores, e uma permanente atitude de facilitador do 

processo de conscientização e transformação. A educação não formal tem características de 

educação popular.  

Segundo os pesquisadores da educação, ambas têm a intenção de formação para a 

cidadania. No entanto, a modalidade popular se dirige aos interesses do povo, entendido como 

as camadas desfavorecidas socioeconomicamente. Neste sentido, há uma educação popular e 

uma das elites. 

A Pedagogia Social se relaciona diretamente com o educador de rua, sendo que esta 

relação se dá por conta das formas com que são tratadas as atividades que orientam a prática 

educativa, promovendo a criticidade de caráter emancipatório, por meio da construção do 

conhecimento pela exploração da interdisciplinaridade. 

Segundo Paulo Freire (1989, p. 7), os educadores de rua tiveram um novo alento, com 

o incentivo do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), que se iniciou em 1983 e 

que desenvolveu uma série de ações em todo o mundo, junto aos governos, às igrejas, à 
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iniciativa privada e às comunidades, privilegiando alguns países da América Latina. A título 

de exemplo, foi desenvolvido o Programa Regional do Menino Abandonado e de Rua.  

A difusão, a comunicação, a divulgação por meio de materiais escritos e de 

audiovisuais, referentes aos meninos e meninas em situação de risco, foi uma expressiva ação 

de sensibilização e visibilização dos problemas do menor de idade nessa região do Planeta. 

O educador de rua, chave da educação social, passou a ser um importante 

reivindicador dos recursos, a partir do momento em que os diversos programas e projetos foram 

postos em prática. Passou a ser um “incomodador” dos governos dos diversos países, 

despendendo-se, a partir daí, grandes esforços para selecionar e capacitar esses educadores 

sociais ou educadores de rua.  

No desenvolvimento de seu trabalho concreto junto aos meninos e meninas de rua, 

desenvolveram o respeito incondicional à liberdade deles e delas, sem tirá-los de seu ambiente, 

buscando manter os vínculos possíveis com a família e com comunidade de que eram egressos, 

suprindo suas necessidades básicas.  

A utilização de metodologias que ajudem o menor de rua, como sujeito participante, 

a compreender as questões relacionadas ao coletivo, em um processo criticamente inovador 

que, sem deixar de lhe suprir as necessidades básicas, lhe assegure um futuro cidadão crítico, 

pode torna-lo capaz de perceber-se membro de uma sociedade excludente. 

Na obra Educadores de rua (1989), Paulo Freire afirma que as crianças e jovens de 

rua têm, em sua maioria expressiva, entre sete e dezessete anos, vivendo de pequenos trabalhos 

para obterem o sustento e ajudarem as próprias famílias, que são, em geral, muito pobres. Na 

situação de risco em que se encontram, os meninos e meninas na rua enfrentam muitas 

adversidades, mas são as meninas as que mais sofrem nesse processo de abandono. Além da 

fome, da exclusão e da opressão, a condição do ser mulher as expõe a outros tipos de 

exploração, como a sexual, gerando graves como a maternidade prematura. 

Já a obra do professor e pesquisador José Luiz Vieira de Almeida, Tá na rua: 

representações e pratica dos educadores de rua (2001) explica que, ao pensarmos e falarmos 

sobre as crianças de rua, criamos um imaginário, formatado, muitas vezes, pelas classes 

dominantes e que, apesar de nossas convicções “progressistas” e “esquerdistas”, traem posições 

conservadoras e excludentes. 

Segundo a autor, “menores de rua” é uma expressão criada na década de 80 do século 

XX e que a expressão “meninos de rua” ou “meninas de rua” é usada em seu lugar, na 

atualidade, pelos agentes e até mesmo pelos educadores de rua.  
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Segundo as diretrizes da Política Nacional do Bem-Estar do Menor (Pnbem), que foi 

implementada pela Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (Funabem), na década de 70 

do mesmo século e implantada em todos os estados da Federação, nos distritos e territórios da 

época, tinham nos internatos o eixo estruturante do tratamento dispensado a essa população. 

Os educadores de rua se opunham a essa política pública e, em contraposição, ofereciam 

atividades educativas em que não havia repressão e contestavam as medidas repressivas das 

políticas assistenciais do Estado. O trabalho desenvolvido por esses educadores começou a 

ganhar visibilidade e repercussão nacional, permitindo que os representantes do Fundo das 

Nações Unidas para a Infância (Unicef) começassem a se opor aos internatos e a forma de 

tratamento dispensada nessas instituições totais, assumindo outras metodologias específicas 

dos educadores de rua, passando a se tornar predominantes e, por isso, recebendo patrocínio 

em todo o território nacional. É claro que continuaram a se manifestar algumas resistências, 

apesar do apoio institucional do Unicef, do poder púbico municipal, estadual e federal, por 

meio da a Funabem, ao movimento da Pedagogia Social. As discussões em torno do tema 

continuam nos dias atuais.  

O autor esclarece:  

 

Cabe aditar que tal repercussão é o principal fator para esclarecer a queda, em desuso 

da expressão “menor de rua”. Segundo os educadores, a palavra “menor” se vincula 

a idéia de “menor infrator”, expressão contida na PNBEM na qual predominava a 

idéia de contravenção e de crime. A expressão “menino e menina de rua”, ao 

contrario, distingue os grupos de crianças e adolescentes que desenvolvem alguma 

atividade nas ruas das cidades (ALMEIDA, 2001, p. 20). 

 

As atividades dos meninos e meninas na rua são as mais diversas, mas sempre são 

vistas por algumas pessoas, principalmente, por aquelas que mais excluem, como uma forma 

de ludibrio das leis e normas vigentes para praticarem pequenos furtos; são quase sempre 

associadas ao crime e, por isso são vistos como “menores infratores”, “trombadinhas” etc. Cabe 

acrescentar que a palavra “menor” foi abolida, também do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), em 1990. 

Na época, os discursos da Pnbem, da Funabem e do Unicef passam a justificar a 

existência dos meninos e meninas de rua, estimulando seu próprio relacionamento com 

algumas instituições sociais, no sentido de envolvê-las na promoção do bem-estar dos(as) 

“menores de rua”. 

No discurso dos educadores, seja das organizações não governamentais (ONGs), seja 

das instituições estatais, os meninos e meninas de rua passam a ser objeto de especialistas que 
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constroem representações a respeito deles, nas quais, muitas vezes, reproduzem visões liberais 

e neoliberais, dando legitimidade às representações predominantes e que ganham eco no senso 

comum. 

A obra Tá na rua, do Professor José Luiz analisa a visão dos educadores de rua a partir 

da concepção Materialista Dialética, mais especificamente da teoria da mediação reconstruída 

por Mézàros e Lefbrève, evidenciando os “deslocamentos” por eles realizados, que podem, 

inconscientemente – mas, ideologicamente – reproduzir categorias, concepções e valores que 

eles mesmos rechaçam. 

O oprimido em geral está distante das relações fundamentais que se manifestam por 

meio da participação do homem no ato de ser livre, pois o “medo da liberdade”, a que se refere 

Paulo Freire. A consciência crítica, que é manifestada por meio da educação emancipadora, 

lhes é, em geral, negada. Por isso, em situações concretas, em geral o(a) oprimido(a) tende a 

reproduzir a visão de mundo do opressor, criando obstáculos à conscientização e à 

emancipação; provocando, ao contrário, a passividade e o fatalismo diante da violência (física 

e simbólica) do dominador. A título de exemplo, o(a) morador(a) de rua pouco sabe dessa 

discussão do mimetismo do oprimido em relação ao opressor, enxergando-se como um 

problema e culpando-se pela situação de opressão, não exigindo o reconhecimento de seu 

próprio saber. Como escreveu Paulo Freire (1987, p. 31), quem melhor que o oprimido, estará 

preparado para entender o significado terrível de uma sociedade opressora? O auto-

reconhecimento como oprimido(a), sua potencialidade denunciadora entra numa espécie de 

hibernação, permanece em estado de acomodação, que acaba por fortalecer, em si, a estrutura 

de dominação. Passam a temer a liberdade, mas, lutam por ela, mesmo não a defendendo, 

mesmo não a tendo, pois seu conceito de liberdade é uma “droga traficada” da ideologia do 

opressor. Este conceito da falsa liberdade é um processo de alienação, ou de  “conscientização 

opressora”, em que o(a) oprimido(a) introjeta ou “hospeda” o opressor, como afirma Paulo 

Freire em quase todas as suas obras, tendendo, portanto, também a desenvolver 

comportamentos opressores caracterizados pela violência. Pode-se dizer que, em situações 

concretas, os(as) oprimidos(as) vivem em função do poder sobre os mais fracos, como atributo 

herdado. A maldade é a característica fundante da consciência opressora. 

O educador deveria ser um sujeito de mudança; porém, se desconectado da realidade, 

acaba praticando uma educação alienante, voltada para os interesses da minoria dominante, 

fazendo com que o(a) oprimido(a) fique cada vez mais distante da libertação de sua 

potencialidade transformadora. 
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Os programas educacionais estatais presentes em projetos com características 

neoliberais objetivam interesses das classes dominantes, onde a educação se torna um ato de 

controle da sociedade ou das classes de interesses, que fazem com que sua rigidez negue a 

educação como um processo de superação para a real libertação dos oprimidos por meio de 

uma educação progressista e emancipadora. 

A educação neoliberal é, indiscutivelmente, desumanizadora; não é autêntica, porque 

aliena e tenta manter todos e todas alienados(as), não permitindo que se perceba que é também 

auto-alienadora de seus próprios formuladores e promotores. Evidentemente, a alienação dos 

opressores e opressoras é uma alienação de outro grau. Em suma, é, como diz Freire, uma 

“educação bancária”. E acrescenta o educador pernambucano: 

 

... a educação como prática da liberdade, ao contrário daquela que é prática da 

dominação, implica a negação do homem abstrato, isolado, solto, desligado do 

mundo, assim como também a negação do mundo como uma realidade ausente do 

homem (FREIRE. 1987. p. 70).  

 

A educação progressista é fundamental para a preservação da identidade humana, uma 

vez que os fundamentos da humanização dependem da consciência crítica que, no limite, 

significa ser capaz de construir a própria epistemologia. Em certo sentido, a violência simbólica 

é mais violenta do que a física, pois suas sutilezas vão minando disfarçada, progressiva e 

ocultamente, as resistências ideológicas dos(as) dominados(as).  

Esta dissertação discutirá a questão dos moradores de rua que sobrevivem à violência 

da sociedade capitalista, onde a desigualdade social é expressivamente acentuada, na qual a 

educação, embora seja, na maioria das vezes, um instrumento de sua preservação e reprodução, 

pode ser, também, um instrumento valiosíssimo de sua transformação, especialmente se for 

uma educação que se inscreva na Pedagogia Crítica voltada, prioritariamente, para os interesses 

das maiorias oprimidas. 

Tem sido comum as elites tratarem, intencionalmente, da “defesa” dos interesses e da 

dignidade das maiorias silenciosas, apontando para rumos que põem em risco seus esforços 

para a verdadeira libertação, divulgando a “correta educação bancária”, fazendo com que as 

camadas mais pobres da sociedade acreditem na fatalidade de sua própria dominação e, 

buscando a falsa liberdade alienam-se, isto é, passam a pensar pela cabeça de seus 

dominadores. Assim, o papel do educador libertador, não é o de por mais uma concepção de 

educação na cabeça dos oprimidos, mas ajudar a que os próprios oprimidos e as próprias 

oprimidas tirem a concepção de educação que lá se encontra, para que emerja a verdadeira 
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educação emancipadora que estava escondida sob a outra, para que emerja a “Pedagogia do 

Oprimido”, como escreveu Paulo Freire, no título de sua obra máxima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

CAPITULO II 

AS VOZES DAS RUAS 

 

 

Neste capítulo serão apresentadas as entrevistas realizadas com os moradores de rua, 

dando voz àqueles e àquelas que, ao longo da história, foram silenciados. Foram utilizadas 

entrevistas estruturadas que, de acordo com Severino (2007), são aquelas em que as questões são 

direcionadas e previamente estabelecidas, embora impessoalmente categorizadas para os 

levantamentos sociais. 

As entrevistas foram aplicadas individualmente a pessoas que vivem nas ruas da região 

central da cidade de São Paulo. 

Como técnica de interpretação das entrevistas, optou-se pela análise de conteúdo que, 

também de acordo com Severino, “é uma metodologia de tratamento e análise de informações 

constantes de um documento, sob a forma de discursos pronunciados em diferentes linguagens: 

escritos, orais, imagens, gestos” (ib., p. 121).  

Como se viu na Introdução desta dissertação, o universo total da pesquisa foi 

constituído por pessoas que vivem nas ruas, de todas as idades, sexos, gêneros, etnias etc. No 

entanto, no decorrer da pesquisa, sub-universos foram emergindo e se impondo de tal modo 

que o pesquisador foi obrigado a considerá-los na organização e interpretação das respostas, 

tentando não perder a categorização que previra em seu projeto de pesquisa, de acordo com o 

referencial teórico.  

Assim, os sujeitos da pesquisa foram divididos em homens e mulheres e, inicialmente, 

pensou-se tipificar, no interior destes dois grupos, subgrupos de acordo com as faixas etárias 

estabelecidas pelo IBGE na Pirâmide Etária do Brasil. No entanto, tal tipificação oi abandonada 

pelo pesquisador, porque os entrevistados não preenchiam diferenças suficientes para a 

representatividade de cada uma das coortes. Portando, tais subgrupos foram abandonados, ou 

porque estas coortes podem ser questionadas por causa do envelhecimento precoce da 

população de rua em todas as faixas etárias, ou porque não houve respondentes em todas as 

faixas de idade.  

Inicialmente, serão consideradas as respostas de todos os informantes, portanto do 

universo total, por ordem de idade, de modo a facilitar, posteriormente, a interpretação das 

respostas.  
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Além disso, foram consideradas as categorias escolhidas desde a formulação do projeto, 

com referência no legado de Paulo Freire. No entanto, como foram surgindo outras categorias, 

o pesquisador optou por considerar apenas aquelas que dizem respeito ao tema  central da 

dissertação, quais sejam: cultura, educação, opressão e conscientização. Cabe destacar que 

essas categorias emergem nos discursos dos moradores e das moradoras de rua sob outras 

formas enunciativas, como é o caso de opressão que se traveste de “violência”, “agressão” etc.; 

ou de conscientização, que aparece, na maioria das vezes, como “autonomia”, “liberdade”, 

“livre arbítrio” etc.  

 

1. As Vozes Femininas das Ruas 

 

A primeira entrevistada adulta, mulher de 36 anos de idade, morando na rua há cerca 

de 15 anos, ressaltou a ideia de que a rua não é lugar para nada, pois quem pensa que nela 

ocorrem processos educacionais “está louco”. Destacou, com veemência, a questão da 

liberdade que tem, mas com a consciência de que a condição de mulher a torna alvo mais 

frequente da opressão: “A mulher que mora na rua é humilhada por todos da sociedade, por ser 

mulher”.  

A segunda entrevistada adulta (mulher, 37 anos de idade) vincula educação ao processo 

civilizatório: “Sem educação, o mundo vira anarquia, o rabo não tem cabeça, a ignorância é o 

mal da humanidade”. Ratifica que a “rua não educa”. Mas, contradiz-se quando afirma que “ela 

te faz aprender coisas boas e ruins”. Ao afirmar que “se é forçada a estudar, esquecem (sic), 

tem de ser interessante; palavras novas com significados” quis dizer que a educação escolar 

para se tornar interessante tem de inovar, especialmente no discurso. Foi muito curioso associar 

a educação às drogas discursivamente: “... alguns sentimentos que ainda não sentiu, a educação 

é um ‘baguio’ louco”. 

A terceira entrevistada subsequente é uma mulher de 40 anos de idade, que justificou o 

abandono da escola: “Parei de estudar por que não tem nada de interessante na escola”. 

Contudo, considerou a educação escolarizada como um instrumento importante: “A educação 

faz você ser uma pessoa honesta, faz você andar pelos bons caminhos”. Concluiu 

fatalisticamente: “Liberdade não existe, é só ilusão”. 

A quarta entrevistada (mulher com 56 anos de idade), contrariando vários entrevistados, 

afirmou: “Todo lugar na rua se aprende alguma coisa. A rua é como se fosse uma escola [...] 

Eu não tenho escola, mas esta da rua eu acho que foi a melhor das escolas”. Acrescentou que 

a discriminação, a exclusão pode vir, inclusive, do companheiro de rua. Quando destacou que 
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“Felicidade é ter saúde, poder entrar na sua casa, é poder ajudar as pessoas”, revelou que a rua, 

embora seja uma “escola” na sua opinião, não é uma boa coisa, pois a felicidade está atrelada 

a “entrar na própria casa”. A ideia de solidariedade emergiu atrelada à felicidade própria.  

 

2. As Vozes Masculinas das Ruas 

 

O primeiro informante adulto (com 20 anos de idade), fixou-se na violência que se abate 

sobre a população de rua: “A população é ruim; o povo agride a gente”. Reitera a importância 

da família: “A família é importante; tem de educar bem para o filho não se perder”. Analisa a 

escola criticamente, mas o mal que vê nelas é a opressão via agressão: “Algumas escolas não 

são boas, os professores agridem os alunos”. 

O segundo entrevistado adulto (com 30 anos de idade) apresentou uma visão 

ambivalente da rua: “A rua não educa; você acaba aprendendo por que o mundo ensina”. Em 

seguida, faz uma relação curiosa entre liberdade e educação: “A educação não vive sem a 

liberdade, uma depende da outra, uma favorece a outra, até mesmo para ser bandido”. Fecha a 

entrevista com uma aspiração: “Às vezes, precisamos mudar”. 

O terceiro entrevistado (com 30 anos de idade) apresentou uma visão ambivalente da 

rua: “A rua não educa; você acaba aprendendo por que o mundo ensina”. Em seguida, faz uma 

relação curiosa entre liberdade e educação: “A educação não vive sem a liberdade, uma 

depende da outra, uma favorece a outra, até mesmo para ser bandido”. 

O quarto entrevistado (com 34 anos de idade) fez afirmações no mínimo ambíguas: “Na 

rua é muito sofrimento; corre o risco de estar dormindo, chegar um maluco e te botar fogo. 

Tem pessoas que estão acostumadas, têm tudo na mão e não querem sair da rua”. De novo, a 

mulher vira alvo da constatação da vulnerabilidade: “Quando a mulher está na rua, o cara pensa 

que pode fazer o que quiser”. 

O quinto entrevistado (com 35 anos de idade) renegou a rua sob todos os aspectos: 

“Você acha que estou na rua por que eu gosto? O pior da rua é ter de encarar a violência”. 

Aqui, emergiu a violência como a opressão explícita. Curiosamente, vê a escola como 

“restaurante infantil”: “A escola é boa por que as crianças estão comendo”. 

O sexto entrevistado (com 35 anos de idade) foi peremptório: “A vida é feita de 

decisões; a mudança quem decide somos nós”. Propõe um conceito curioso de justiça: “Justiça 

é você se enxergar; não é o que você não é; vai ter de se adaptar com o cara que você tem; isto 

é justiça”. Ou seja a auto-identidade se confunde com a justiça, aliada com a capacidade de 
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convivência. Conclui, mais curiosamente ainda, considerando a rua uma verdadeira escola de 

vida: “Quer aprender a viver? Durma na rua, dois três dias só”. 

O sétimo entrevistado, com 38 anos de idade, ratificou a ideia de a rua ser uma escola 

de vida: “A partir do momento que você passa a viver na rua, vai aprendendo cada vez mais, é 

tipo uma escola. São várias culturas, vai se desenvolvendo... Ela pode se drogar, comer e beber, 

ela pode se prostituir para viver”. É evidente que as últimas referencias dizem respeito às 

mulheres que vivem na rua. 

O oitavo entrevistado (41 anos de idade), ratificou a afirmação de que “Não é a rua que 

educa; a gente aprende na rua com a rua; a rua não educa ninguém”. Introduziu, no entanto, 

uma variável interessante ao destacar que pode se aprender com a rua. Repetiu, também, a 

questão da discriminação de gênero, acrescentando a racial e a social. Retomou ainda a ideia 

da autonomia financeira ao afirmar que esmolar é difícil, chegando a fazer “programa com 

outro homem para poder viver”. 

O nono entrevistado (41 anos de idade) respondeu com uma confissão dramática: 

“Nunca tive família; não sei o que é isso; a minha família é o povo de rua”, revelando uma 

categoria de pertencimento com um universo e um território não identificado: as cidades são 

muitas, as ruas são quase infinitas e as pessoas que nela vivem são desconhecidas. Critica a 

discriminação no atendimento à saúde: “O socorro médico para moradores de rua custa a 

chegar, quando chega” e atrelou a felicidade à própria “razão de viver, de respirar, de comer; 

ver e ouvir isto é felicidade”. Ao fim do enunciado, proclamou a felicidade na simples audição 

da proclamação. 

O décimo entrevistado (50 anos de idade) colocou-se, também, na posição do 

messianismo pedagógico: “Com o estudo você tem uma melhor visão da vida, com a educação 

muda tudo, o povo fica mais consciente até mesmo para o consumo”. Acrescentou que a 

instituição familiar é a salvação e que sua perda é a razão da exclusão, completando que a rua 

deseduca, embora dela se possa tirar lições: “A família é tudo, lamento ter perdido a minha. A 

rua não educa; em sua funções você absorve alguma coisa boa”. Curiosamente fez uma crítica 

aos meios de comunicação de massa: “A mídia não educa, tem muitos interesse dos poderosos 

por trás”. 

O décimo primeiro entrevistado (51 anos de idade) afirmou:  

 

Nem todos aguentam o lado mais cruel do mundão. Para a educação, tem também a 

pintura, o grafite, a música e o teatro. Liberdade é respeitar os limites, nós temos o 

direito de saber e poder cobrar. Com a educação saberei um pouco de direito, então 

saberei até que ponto eu sou livre.  



72 

 

 

Como se pode perceber, apesar da aparente desconexão do discurso, o sujeito da 

pesquisa incorpora, na educação, outras atividades culturais que são comuns nas ruas. Conecta, 

em seguida, educação, consciência de direitos e liberdade.  

O décimo segundo entrevistado (53 anos de idade) destacou que a “educação é tudo”. 

Aqui emerge o verdadeiro “messianismo pedagógico”, como se a educação escolarizada 

pudesse resolver tudo, pois confunde educação com escolarização, afirmando, logo em 

seguida: “Tem de acompanhar o filho, ver como ele está, os pais tem de ser presente. Na escola 

mesmo devia se aprender sobre direitos e deveres”. Fez, a seguir, um verdadeiro corte 

epistemológico afirmando: “O albergue deixa a pessoa vagabunda. Fico feliz quando tenho o 

meu dinheiro para comprar as minhas coisas”. Em outras palavras, na segunda alocução, 

destacou a importância da libertação em relação à dependência do “favor público”, revelando 

a consciência de que a libertação só pode vir pela autoafirmação revelada na auto-sustentação. 

O décimo terceiro entrevistado (54 anos de idade) afirmou que a “Liberdade é o livre 

arbítrio, é falar e fazer o que quiser sem que vai te questionar”. Confia no próprio tirocínio: 

“Eu mudo de lugar porque tenho um bom sexto-sentido”. Afirmou-se, finalmente, como um 

resistente: “Sempre briguei com a sociedade pelos meus direitos”. 

O décimo quarto sujeito da pesquisa (55 anos de idade) perorou, também, sobre a 

liberdade: “A liberdade depende da pessoa, de seu pensamento, de sua confiança, de você 

mesmo”. Fez, em seguida, afirmações contundentes sobre o julgamento que as pessoas fazem 

sobre as mulheres que vivem na rua: “Se a mulher é sozinha, é uma puta de rua, uma vagabunda 

da rua”. Concluiu com a relação entre educação e liberdade: “A educação anda junto com a 

liberdade, se você respeita tem educação e liberdade”. 

O décimo quinto entrevistado (65 anos de idade) apresentou um discurso desconectado: 

“Quando a pessoa sabe ler não vai se perder; sem a leitura não vale nada. Liberdade é que 

temos aqui; no hospital não pode fumar. O governo deve abrir fonte de emprego para os 

moradores de rua”.  Cabe observar que o fato de sobreviver com 65 anos na rua já é um feito. 

A desconexão nas respostas certamente se deve a delírio decorrente da idade (envelhece-se 

muito precocemente nas condições de vida de morador de rua), ou a efeito de embriaguez ou 

de drogas.  

*** 

Nesta altura do trabalho, cabem recuperar as questões e algumas considerações mais 

gerais sobre as respostas a cada uma delas. 
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A primeira questão indagava sobre o tempo de “moradia” na rua. Somente um dos 

entrevistados informou estar há um ano morando na rua; todos os demais estão há mais de três 

anos utilizando a rua como moradia. Três entrevistados expressaram sua vontade e perspectiva 

de deixarem a rua e trabalharem para buscarem, pelo trabalho, a própria emancipação, sendo 

que um deles disse, explicitamente, que não irá buscar a educação como instrumento, nem para 

sua subsistência, nem para o seu desenvolvimento social e financeiro. 

Indagados por que pararam de estudar, apresentaram, dentre outros, vários motivos para 

o abandono escolar: a condição de oprimido, a distância entre a residência e a escola, o frágil 

desenvolvimento local e a dificuldade de acesso. Os problemas com a família, ou a falta dela, 

e o trabalho foram outras razões que, segundo os entrevistados afetaram a frequência e 

forçaram a evasão. Os egressos da zona rural adicionaram fatores adversos à frequência à 

escola: condições socioeconômicas da família e a questão de trabalho estafante do menor na 

roça para contribuir para a renda familiar. O transporte foi apresentado, também, como um 

vilão, uma vez que os longos percursos acarretam algum risco às crianças diariamente. Vale 

dizer que somente um entrevistado afirmou, categoricamente, que parou de estudar por sua 

própria escolha, justificando a sua decisão pelo “ambiente escolar não ser muito interessante”. 

Perguntados(as) sobre o que entendem por educação, todos sem exceção e usando 

expressões muito próprias,  responderam que “é uma questão de conduta moral, de princípios, 

os valores que receberam ou adquiriram com o tempo, a ética e a cidadania”. O respeito foi o 

conceito mais abordado por eles e por elas. Nenhum(a) referiu-se à educação formal.  

E relacionado à última questão, foi-lhes perguntado: “O que você pensa ou acha sobre 

a família? Ela é importante para a educação?”. Para os que tiveram família, apesar das 

condições de extrema pobreza, a família é reconhecida como união, afeto, carinho, harmonia... 

E as células sociais que não tiverem estas características, não é família, segundo os 

entrevistados e as entrevistadas. Um dos sujeitos da pesquisa afirmou que a família “é tudo e 

que, muitas vezes, o sucesso depende da família”. Afirmou também que há de se acompanhar 

os filhos na escola, ver como estão indo, as amizades, que o pai tem de estar sempre presente. 

Um entrevistado somente “alegou que a família não é boa, pelo fato de interferir demais na 

vida de seus membros”. Porém, quando questionado sobre a importância da família para a 

educação, a resposta foi positiva.  

Às indagações subsequentes “Rua educa?” e “Qual a sua opinião sobre a educação da 

rua?” muitos responderam que a rua faz aprender coisas boas e ruins, mas que não educa; 

oferece experiência para a prática da sobrevivência. “Ninguém vive na rua”, afirmaram e “a 

educação necessita de alguns componentes que a rua não possui”, completaram. E se a “rua 
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possibilita resolver algumas questões” que ocorrem somente no cotidiano dela, viver na rua 

representa uma permanente incerteza. Um entrevistado disse que a rua “faz com que a pessoa 

aprenda dentro da complexidade” que a caracteriza, “mas não educa, não”. “Não se constrói 

nada na rua”. Três entrevistados disseram que a rua educa e um deles afirmou “que a pessoa 

tem de saber também, pois estar na rua sem saber discernir e identificar seus códigos e seus 

signos, a aprendizagem da rua fica sem sentido”. Outro desses três entrevistados disse “que a 

rua educa, mas depende da pessoa”. A forma de ver e pensar sobre esta questão coincide em 

dois dos três sujeitos mencionados, ou seja, a leitura de mundo de ambos coincide. Para um 

deles, a educação da rua é boa, pois aí se conhece todo tipo de gente, boas e ruins e “você 

separa o que é melhor para você”. 

Outras questões foram propostas aos entrevistados: “Existem outros meios de educação 

que você conhece?”; “Quais são?” e “O que você pensa sobre ela?” Quase todos disseram que 

não, “que somente a escola e a família respondem pela educação”. Apenas um citou a arte e a 

cultura como alternativas, como outras modalidades de educação, mais especificamente, a 

pintura de quadro, o grafite, a música e o teatro. Ele ainda acredita que deveria haver mais 

oportunidades e em diversos locais, com acesso para todos, pois a educação não acontece 

somente na escola. 

Em seguida, o pesquisador pediu que falassem um pouco sobre a educação realizada 

pela mídia. Um dos entrevistados afirmou que a mídia é um veículo de comunicação com seus 

defeitos e suas qualidades; outro afirmou que, em geral, a mídia “não educa, é comercial” e 

apenas alguns programas informam. Outro, finalmente, afirmou que os programas “destroem 

as crianças, ensinando a falarem palavrões, a serem violentas”. Todos os demais entrevistados 

afirmaram que a mídia não educa.  

A questão subsequente foi: “O que você entende por liberdade?” O conceito de 

liberdade para os(as) moradores(as) de rua é o livre arbítrio, é estar livre fisicamente, é ser livre 

para ir e vir, para pensar, falar... ter liberdade para marchar para onde se quiser. Apenas um 

entrevistado disse “que liberdade é educação”. Outro entrevistado afirmou categoricamente 

que a liberdade não existe e que é apenas ilusão. 

Complementando a última questão, foi indagado: “Como você compreende a relação 

educação e liberdade?”. Aqui, as respostas foram muito variadas. Para eles, educação é 

concebida como conduta social, moral, ética e a liberdade como direito soberano do homem. 

Uma entrevistada disse que, com liberdade, “a pessoa tem de ter educação, pois o ignorante 

nunca será livre dos preconceitos; ficará sempre aprisionado na própria ignorância... que a 

ignorância é um mal da humanidade pois a torna violenta”. Acrescentou que a educação liberta, 



75 

 

e que sem ela não se pode saber também sobre a liberdade do próximo. Outro entrevistado 

disse que se libertará a partir do momento em que souber do seu direito e que esta é a relação 

da educação com a liberdade para ele, isto é, emancipação. “É ser crítico; é questionar cada um 

que for violentado, bem como os que tentarem violar o seus direitos”. 

Indagados sobre “Qual a sua opinião sobre a escola?”, quase todos os(as) moradores(as) 

de rua entrevistados(as) afirmaram a necessidade da escola para o aprendizado, associando-a 

com a educação, afirmando também que, sem escola de qualidade, nada se aprende. Muitos 

consideraram a condição de retornar à escola como possibilidade de deixar as ruas. Porém, dois 

entrevistados disseram que a escola está péssima; que, hoje em dia:  

 

as escolas não ensinam nada; que muitas crianças frequentam a escola e não sabem o 

básico, o simples que é o ler e escrever; que chegam a oitava série sem saber fazer 

uma simples raiz quadrada; que são promovidas para o ensino médio e os professores 

enfiam nelas um teorema de Pitágoras, sem falar de uma mera interpretação de um 

texto simples... 

 

 Um dos entrevistados foi mais contundente: 

  

Escola? Que escola? As crianças estão fodidas. Alguns professores põem as 

coisas na lousa e pronto. Infelizmente, muitos professores, hoje em dia, parece (sic) 

garçom; como muitas crianças também não querem aprender, sinceramente não sei 

onde a escola vai parar. Moro em ocupação; eu ensino as minhas crianças quando 

voltam da escola; elas aprendem muito em casa; leio revistas infantis e entrego a elas 

para despertar o interesse.  

 

 No entanto, para outro entrevistado, a escola existe para preencher alguma coisa 

que a sociedade burguesa precisa. Com esse discurso, fica bem clara a sua indignação contra o 

sistema. 

 A pergunta subsequente foi: “Que tipo de escola, diferente da tradicional, 

deveria existir para moradores de rua? Esta pergunta foi elaborada no momento da entrevista, 

para uma moradora de rua,  em que o pesquisador percebeu que, por sua experiência e lucidez, 

estava mais capacitada para responder a questões mais complexas. Assim ela se manifestou:  

 

O morador de rua tem oportunidade de sair da rua. Tem vários programas. 

Muitos estão na rua por causa do vício, se fizerem uma escola diferente não vai 

adiantar. O problema não é a escola; o problema não são somente as estruturas; o 

problema são as pessoas (...), uma escola diferente não vai adiantar... É a ignorância 

do ser humano; o vício é mais importante que a própria vida. 

 

Diante dessas afirmações, fica claro que o opressor está na consciência do oprimido, 

gerando uma totalidade desumanizada, culpando o oprimido pela condição que o próprio 



76 

 

opressor criou, para que o oprimido se sinta culpado e o opressor continue oprimindo sem culpa 

alguma e, assim, o oprimido não busque sua libertação.  

Perguntados(as) sobre “quais as diferenças entre homens e mulheres moradores de rua 

e quais as dificuldades de suas relações?”, somente uma entrevistada disse que homens e 

mulheres moradores de rua sofrem igualmente e que têm os mesmos direitos. Todos os demais 

foram enfáticos em afirmar a maior fragilidade da mulher e explicitar suas necessidades, suas 

carências e seus sonhos específicos. Como todas as respostas apresentaram o mesmo sentido, 

a que melhor contempla uma espécie de sumário das respostas foi a dada por uma entrevistada 

que disse: 

 

... se a mulher tiver vergonha na cara, ela passa necessidade; se ela não tiver vergonha, 

ela não passa tanta, não; ela sai com um aqui e com outro ali e consegue dinheiro e, 

as vezes, até mesmo proteção. Mas, no geral, a mulher sofre mais, está mais propícia 

à violência, violência moral, violência física no sentido literal e violência sexual... 

neste caso, é a pior parte. O homem cai dez vezes, quando levanta é o mesmo homem; 

a mulher cai um dia, quando levanta não é mais aquela mulher. Uma menina passou 

mal e caiu; os outros dizem que ela bebeu; caiu e está largada. O homem pode beber 

e cair... Mas, a sociedade machista não vê assim a mulher, tira o brio da cara, isto é 

cultural, não é normal. 

 

A indagação subsequente foi: “Qual a diferença entre morar na rua, no albergue e no 

casarão abandonado. Como as pessoas são tratadas pelo poder público nesses lugares?” 

Embora sejam diferentes as opiniões sobre os espaços públicos ou privados alternativos 

de moradia, há uma coisa em comum: todos sentem que a busca dessas alternativas resulta da 

exclusão e do abandono dessa população. Todos se reconhecem como “da rua”. Os moradores 

de ocupação sentem, no entanto, uma falsa estabilidade que, a qualquer momento, pode ser 

eliminada com a reintegração de posse, na maioria das vezes pautada pela violência do aparelho 

repressor do Estado. O resultado: a única alternativa será novamente a rua. Este é um dos 

motivos que levam alguns moradores de rua a se recusarem a fazer e a morar em ocupação.  

Alguns dizem que, no albergue, é muito difícil o relacionamento com algumas pessoas 

e com alguns funcionários. Dizem que o casarão abandonado é muito perigoso, por conta das 

drogas, inclusive das bebidas etílicas, preferindo ficar na rua, “encarar a rua”. Outros dizem 

que os horários e as regras do albergue não são compatíveis com a realidade de quem mora na 

rua. Chegar no horário, muito cedo, vindo, na maioria das vezes de onde estão, tendo muito 

perambulado... também, sair muito cedo e não ter para onde ir... Mesmo com toda a dificuldade 

e instabilidade em ser despejado a qualquer momento, muitos ainda priorizam a ocupação, pois 

têm alguma autonomia, têm a proteção de fenômenos naturais e as regras são internas... quem 
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se adapta a elas, fica; quem não se adapta é obrigado a deixar a ocupação para os demais 

ocupantes.  

Em termos gerais, a preferência é a rua, uma vez que a sensação de liberdade aí é plena, 

segundo o que mostram as entrevistas. 

Em seguida, foi perguntado: “Qual a sua opinião sobre ganhar coisas de pessoas na rua? 

Fale um pouco das pessoas que doam”. “É bom”, dizem alguns. “Doam por que podem”, dizem 

outros. Alguns afirmam que é a bondade, a misericórdia de quem doa, que “são pessoas 

mandadas por Deus”. Outros afirmam que “é para eles se sentirem melhor”; que doam 

motivados “por alguma coisa que lhes aconteceu pessoalmente, por algum trauma que 

sofreram”. Dois entrevistados, um homem e uma mulher, disseram que, mesmo sendo bom 

receber às vezes, “há pessoas que doam de bom coração; outros não”. Quando foi solicitado à 

entrevistada uma melhor explicação, foi enfática em dizer que “é falsa generosidade; tem 

sempre alguma má intenção por trás disso, já aconteceu comigo”. O entrevistado da dupla foi 

também enfático em dizer “que as pessoas que doam acreditam que elas se sentem bem perante 

a sociedade; falam que fazem doações para pobres... uma falsa generosidade... diz também que 

a pobreza gera riqueza”. Muitas vezes, afirmaram, são pessoas que arrecadam recursos da 

população em geral, recebem as doações e dizem que vão distribuir aos(às) moradores(as) de 

rua. Doam alguma coisa e o que sobra, vendem ou desviam, especialmente quando a 

arrecadação foi em espécie. 

Indagados(as) sobre como os moradores de rua são tratados pelas pessoas que trabalham 

nos albergues, responderam como se segue. Antes, é bom esclarecer que os funcionários dos 

albergues devem ser treinados, pois trabalham com a população de rua que vai ao albergue. Os 

agentes do Estado que trabalham nos albergues sabem quem são os (as) moradores(as) de rua, 

que são pessoas que não têm o que comer, nem onde dormir; que, às vezes, são tratados como 

loucos. Frequentemente, os funcionários não se preocupam com o fato de o morador estar com 

fome ou com frio; às vezes, tratam-nos bem. Porém, em geral, o  tratamento varia de acordo 

com a cultura da administração local e com os que frequentam o albergue. A resposta de um 

entrevistado foi a que mais aproximou da realidade e sintetizou as respostas dos demais 

aspectos abordados pela maioria dos entrevistados: “Alguns albergues, nem todos, tratam os 

moradores de rua como seres humanos que precisam de um abrigo, de uma alimentação. Se 

fizer coisa errada, ferindo a regra, vai segurar; trata-a como deve ser tratada, como se deve, tem 

cobrança”. 
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O pesquisador revisitou albergues, agora, na condição de pesquisador e não mais de 

frequentador necessitado, e observou em campo que há necessidade de melhorias na estrutura 

e no treinamento do pessoal que atua nessas instituições para o atendimento à população de 

rua. Os equipamentos estão aquém do que se necessita para o atendimento às necessidades 

básicas do ser humano, ao mínimo que alguém necessita para viver com dignidade. 

Foi também indagado: “Você muda muito de lugar na rua? Por que muda? Você gosta 

das mudanças?” Nas respostas a estas questões, podem-se perceber três sub-universos de 

respondentes: (i) os(as) moradores(as) propriamente ditos; (ii) os moradores de rua 

frequentadores de albergues e (iii) os moradores de rua em ocupações. Os acomodados em 

locais estáveis, como albergues e ocupações, as mudanças lhes parecem desnecessárias. Nas 

respostas à última questão, uma parte dos que moram na rua disse que muda, sim, de lugar, 

pois “ficam visados e é mais seguro não ficar parado”. Um entrevistado informou que muda 

muito, pois morador de rua é como um “barco à deriva: nunca sabe para onde vai; que não tem 

um lugar fixo, não tem nada na mente, nenhum objetivo”. Outros apresentaram variados 

motivos para a mudança e a de permanência em determinados lugares. Já outros declararam-se 

não são favoráveis às mudanças, “pois ser conhecido no local favorece à sua sobrevivência em 

termos de assistência”.  

Indagados(as) sobre o que é felicidade, responderam de modo semelhante. É claro que 

a felicidade e uma questão muito subjetiva e que varia de pessoas para pessoa. Entretanto, as 

respostas foram bem próximas, certamente por causa da simplicidade e da objetividade da 

pergunta. “Ter um lugar para morar”, responderam alguns;  “trabalho”, disseram outros. 

Outros(as) ainda alimentam a esperança de, um dia, encontrar e pertencer a uma família. Um 

entrevistado apenas afirmou não saber o que é a felicidade. Reiterou que “não conhece a 

felicidade”. 

Uma das últimas perguntas feitas aos(às) moradores(as) de rua foi: “O que você diz do 

poder público em relação à população de rua e o que deve ser feito para melhorar a vida dessa 

população?” 

“Muito lento, mas ajuda”, disse um entrevistado. Outro afirmou que o Estado  procura 

acertar a vida desse povo, mas que vai ser muito difícil. Completou que o Estado tem de dar o 

que fazer à população de rua. Afirmou ainda que deve se fazer uma pesquisa para mapear essa 

população e suas carências diversificadas. De fato, antes, a população de rua era constituída 

por pessoas mais velhas; hoje em dia, há muitos jovens. O Estado tem recursos para dar comida 

a todos, roupas etc. Os albergues, mesmo em condições precárias, têm, em geral, os requisitos 

mínimos. Basta fazer um cadastramento, identificar, qualificar e cuidar das necessidades 
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diversificadas, como as dos doentes, por exemplo. No sistema produtivo tecnologicamente 

transformado, é preciso qualificar essa população se se quiser inseri-la no mercado de trabalho. 

As pessoas que vivem nas ruas precisam sair das ruas. Contudo, isso só pode acontecer se 

forem alvo de cuidados e de qualificação, sem falar no incentivo que precisam receber. O 

Estado Brasileiro precisa de mão de obra qualificada. Por que não aproveitar essa população? 

Na rua, há diamante lapidado perdido. Um entrevistado disse que “tem de [se] dar condições 

ao morador de rua; não é jogando as coisas dele em cima de uma caçamba que [se] vai resolver 

o problema”. Na maior parte das vezes, o Estado mascara a verdade. Há, nas ruas das grandes 

metrópoles, muitas pessoas doentes com patologias graves, que morrem nas ruas. O 

atendimento pelo serviço de saúde é pouco humanizado quando se dirige a essa população. 

Outro entrevistado afirmou que a Guarda Municipal bate até em velhos e aleijados; humilham 

as pessoas, “chegam dando cacetadas nas pessoas que já estão morrendo. A pessoa está fudida, 

dormiu bêbada, com fome, acham que os caras vão levantar assim... não adianta bater”.  

Durante as entrevistas, foi recorrente, nas falas as críticas ao Estado e à sociedade por 

causa do abandono dos(as) moradores(as) de rua. Um entrevistado disse que o Estado deve 

fiscalizar mais as empresas que prestam serviços nas áreas sociais.  

Muitos disseram que a moradia é a grande carência dessa população. Um dos 

entrevistados disse que o Governo deve criar mais albergues. Não atuar como tem feito, 

“chegando na Cracolândia e quebrando tudo”. Nem dizer que tem um emprego de cem reais 

por mês e um quarto para morar nos hotéis no centro. A preocupação maior é com a aparência 

do centro. Neste caso, o que têm feito é transformar em Cracolândia o local de moradia. 

Uma última questão foi levada aos(às) moradores(as) de rua: “Como você avalia a 

relação com os moradores de outras quebradas (regiões)?” Alguns disseram “que é tudo 

família”. Outros disseram que “cada um tem a sua quebrada”. Se se chegar, com humildade, 

pode-se  ficar; mas, se não souber chegar, não fica, tem de ter atitude. 

O universo é assustador: as pessoas que habitam as ruas da cidade estão realmente 

abandonadas. A pobreza desse segmento demográfico causa perplexidade, agravando-se com 

o descaso das autoridades. A fome, a miséria, a droga e a violência se abate sobre seres 

humanos que estão se esgotando em seus corpos, definhando sob perseguição da polícia; 

permanentes são os encalços, nas pontes, nos becos, nas sarjetas, em marquises de prédios, nos 

casarões abandonados, enfim, espalhados por toda a cidade e ainda ocupando abrigos, apesar 

de aí serem maltratados. Buscam algo que os(as) faça se sentirem como cidadãos incluídos e 

respeitados socialmente, aceitos sem discriminação e com oportunidades igualitárias. Seus 

medos são iguais em referentes aos das pessoas comuns; seus sonhos também são semelhantes 
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aos de qualquer pessoa; suas buscas são igualmente incessantes. Nem mesmo os verdadeiros e 

constantes massacres apagam seus sonhos e suas esperanças, especialmente os de terem, em 

algum momento, um espaço, um re-canto em que possam re-fazer suas vidas, com toda a 

dignidade de que todos os seres humanos se fazem merecedores.  Sonham com direitos aos 

serviços básicos de saúde, de educação gratuita de qualidade e de trabalho, ao lado de quem 

mais os valorizam, que é seu povo, sua família. Nada disso é tão simples como o olhar, o ver e 

o querer; nada é tão lógico como o poder, ter; nada é tão distante, quando o poder que se 

encontra nas mãos de quem oprime; tudo é tão possível quanto à verdade do oprimido em não 

temer a liberdade.  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO III 

AS VOZES SILENCIADAS 

 

 

Quando se fala especificamente dos(as) moradores(as) de rua, logo vem à mente os 

becos, as praças e as calçadas; raramente se pensa em equipamentos públicos, como abrigos, 

albergues, casas de recuperação, entre outros. É que as políticas públicas de inclusão e esses 

equipamentos não recomendam muito o Brasil para a assistência, promoção e recuperação 

dessa população. Sabe-se, sobejamente, que a opressão sobre essa camada demográfica diante 

aos olhares que se fazem alheios a essa violência – o opressor pode estar dentro de cada 

membro da sociedade rigidamente hierarquizada em classes sociais e que é um verdadeiro 

reflexo do Estado que se põe a serviço das classes dominantes – que, direta ou indiretamente, 

deixa acontecer a maior desumanidade que se tem notícia na história da “humanidade”, sem 

que haja reação, sem que nada seja dito ou feito para que este cenário caótico seja reduzido ou 

extinto. Tudo se torna invisível, como se não estivesse acontecendo. Vale dizer que, nessas 

condições, as pressões do sistema capitalista e o ideário burguês que lhe é correspondente sobre 

a sociedade como um todo fazem com que muitos de seus membros passem diante do 

“espetáculo” das ruas e deixe de perceber que a fome, esta terrível dor que assombra uma 

grande parcela da população e, de modo mais cruel, esse cidadão e essa cidadã que fazem parte 

dessa população “em situação de rua”, passem mesmo despercebidos e, quando o são 

visibilizados, tornam-se alvo de ameaças, no mínimo, de olhares desconfiados.  

Em países que tratam com respeito seus(suas) moradores(as) de rua, que desenvolvem 

políticas sociais eficientes que realmente os protegem, certamente potencializam mais as 

possibilidades de sua saída digna da rua. Tais condições não deveriam ser privilégio de países 

ricos com políticas sociais adequadas, mas deveriam constituir o estado normal em qualquer 

formação social, porque os direitos humanos mínimos devem figurar em qualquer sociedade. 

Em qualquer local, em qualquer região em que se circula no território nacional, depara-

se com um cenário de exclusão que ultrapassa todos os limites da desumanização. As cenas e 

os protagonistas que atuam nesse cenário foram observados quando da realização das 

entrevistas com os(as) moradores(as) de rua para os objetivos desta dissertação. Em todos os 

cantos do centro da cidade, o fator abandono e os resultados desumanos consequentes estavam 

explícitos. O pesquisador pôde, mais uma vez, ratificar a constatação do que sentira 
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antes, quando estivera na mesma condição de morador de rua: o olhar de descaso, de asco 

misturado com desconfiança e medo dos transeuntes. 

A pesquisa empírica foi realizada nas madrugadas da Cidade de São Paulo, uma vez 

que é nesse contexto que se torna mais fácil encontrar a população de rua e é também nesses 

momentos que os moradores de rua se sentem mais seguros, mais confortáveis, pois é nas 

madrugadas que se apoderam verdadeiramente das ruas, construindo uma espécie de 

identificação entre si e a rua propriamente dita. É aí, em suma, que se compactuam. E é 

exatamente nas noites que se sentem mais à vontade para falar de suas vidas, de suas dores, de 

seus amores e desamores, pois é nesses momentos do “dia” que se entregam e emergem como 

autênticos protagonistas de seus próprios destinos, uma vez que não há tantos olhares 

opressores. Quem circula na rua, nesses momentos, é quem sabe quem está nela e quem a ela 

pertence, quem dela se apropria. 

As abordagens foram tranquilas e com fácil cooperação dos entrevistados, dado que a 

linguagem e a postura de quem entrevistava era semelhante à de quem lá ainda está. Em vários 

momentos, o entrevistador chegou a ser confundido como parte do universo entrevistado. As 

razões dessa fácil interação, certamente poderão ser encontradas na “Apresentação” desta 

dissertação que, como ficou demonstrado, traça a trajetória  de vida do autor da dissertação.   

Vários profissionais de diversos segmentos foram encontrados nas noites nas ruas: 

artista circense, músico, professores, artista plástico, autodidatas, poetas, ex-atleta – alguns em 

estado de extrema dificuldade, outros e outras com estado emocional abalado e sem condições 

de falar. Alguns(as) não puderam ser entrevistados(as) por seu estado de embriaguez, ou por 

terem consumido droga psicoativa... Todos e todas na mesma condição, já sem família, à espera 

de uma ajuda efetiva do Estado. Alguns e algumas com curso superior incompleto e a maioria 

à espera de uma oportunidade para seguir a vida com dignidade. Não que a perderam... que não 

mais a tenham... mas, que alimentam a esperança de serem identificados, visibilizados e 

respeitados, para terem força para seguirem suas vidas de forma inclusiva e com direitos e 

iguais oportunidades. Existem também aqueles e aquelas que estão satisfeitos(as) somente com 

um prato de comida, um lugar para dormir e vida para aguardar apenas um novo dia. No 

entanto, todos e todas, sem exceção, encontram-se no mesmo estado de exclusão quase 

absoluta, na condição de extrema pobreza. Essa é a Rua! Aí vivendo em condições subumanas, 

sob chuva, frio e fome, os(as) moradores(as) de rua, aliás não vivem, sobrevivem por meio da 

falsa caridade do opressor que os(as) critica, os(as) violenta, mas os(as) acolhe sob o véu da 

hipocrisia, dando-lhes um pedaço de pão e um agasalho usado, dizendo que “é para amenizar 

sua dor”, piedosamente... violentamente! Em relação a este último aspecto, um entrevistado 
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afirmou que fica feliz quando desenvolve alguma atividade na rua: “pega latinha”, ou “olha um 

carro” e ganha o seu dinheiro para comprar suas coisas, comentando ainda que “algumas 

pessoas que doam aos moradores de rua, acreditam que eles se sentem bem perante outros 

membros da sociedade, doam e dizem que doam; isto é uma falsa generosidade”. Este mesmo 

morador foi enfático em dizer que “a pobreza gera riqueza; que algumas pessoas dizem que 

farão doação; recebem as doações para doarem; doam uma parte e o resto comercializa; se 

forem em espécie, desviam”. “Quem melhor que os oprimidos, se encontrarão preparados para 

entender o significado terrível de uma sociedade opressora?”, indaga Freire (1987, p. 31).  

A rua misteriosa faz aprender coisas boas; noutras vezes, nem tão boas e, noutras ainda, 

coisas ruins. Ninguém vive na rua, apenas come os restos que foram dados por piedade das 

pessoas, da falsa generosidade que vela, que disfarça a exploração de que decorre a própria 

situação dos moradores e moradoras de rua.   

Numa das incursões do pesquisador pelas ruas próximas da Praça da Sé, durante a 

madrugada, estava ocorrendo a distribuição de refeição, das famosas “quentinhas”, que são, na 

realidade, as “marmitex”, contendo alimentação de qualidade surpreendente. Isso ocorre em 

vários pontos da cidade, geralmente naqueles que o poder público chama de “pontos críticos”, 

porque é onde se concentra uma grande quantidade de moradores(as) de rua. Algumas 

organizações filantrópicas, geralmente religiosas, praticam a sua generosidade suprimindo 

relativamente a ineficiência do poder público nas ações sociais que são de sua obrigação. Os 

membros dessas instituições, muitas vezes, acordam os que estão dormindo para que se 

alimentem. O Estado considera esses locais de maior concentração de moradores e moradoras 

de rua como “pontos críticos”, porque os toma potencial de maior delinquência e, por isso, 

neles põe a Guarda Municipal e a Polícia Militar para manter o controle da situação pela 

presença constante e ostensiva presença do aparelho repressor, numa espécie de “ameaça de 

repressão preventiva”. Não que aí ocorra uma real ameaça de infração legal, mas como uma 

forma de proteção das “pessoas de bem”, como dizem as autoridades. Na verdade, é uma 

preocupação com a proteção preventiva dos bens da pessoas que os possuem, bens que os(as) 

moradores(as) de rua, por sua pobreza extrema, não podem nem sonhar em os possuir e que, 

por isso, “podem querê-los a qualquer custo”, como imaginam os proprietários. 

Passando por regiões em que se encontravam os moradores e moradoras de rua, o 

pesquisador se deparou com grupos que consumiam excessivamente bebidas alcoólicas e 

drogas psicoativas, nitidamente para amenizar a fome e o sofrimento. Outros, aparentemente 

felizes, faziam batuques em latas e outros instrumentos musicais improvisados, fazendo fundo 

para outros e outras que cantavam e dançavam, mesmo que outros por fim dormissem 
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próximos. E era aí, entre os batuques, cantigas e danças, que foram realizadas as entrevistas, 

muitas vezes interrompidas pelo excesso de ruídos – ruídos de alegria que essa população 

expressava por meio de suas manifestações culturais.  

Sob os olhares de censura e de repúdio, as “pessoas de bem” passavam distantes, 

exprimindo, ao mesmo tempo, medo e discriminação em seus gestos e trejeitos, mal 

percebendo o que se passava naqueles momentos de pesquisa. O pesquisador pode constatar, 

ao vivo, a segregação social que acabou introduzindo na pesquisa outros sujeitos, os “Não-da-

rua”, na sua relação com “Os-da-rua”. 

Entretanto, nem tudo é cena de paz: ali, naqueles ambientes descritos, são comuns os 

conflitos gerados por desentendimentos que são desencadeados por variados motivos, 

geralmente banais, e que poderiam ser resolvidos apenas por meio do diálogo. O consumo das 

drogas mais pesadas compromete a compreensão dos fatos. Chegados ao extremo, não apenas  

prejudicam a harmonia do grupo concentrado, mas podem ser fator de atos de violência mais 

grave, que acabam por justificar a intervenção da força policial. O pesquisador foi testemunha 

de um incidente dessa natureza, de um desentendimento com um morador de rua de outra 

região, que passava e que se sentindo confiante, como pertencente ao grupo, se pôs sentado, 

sem pedir licença para parar no local. Isso foi o suficiente para o grupo que ali estava o 

agredisse até expulsá-lo dali. 

A opressão que se abate sobre os moradores e moradoras de rua não deriva somente dos 

aparelhos repressores do Estado que protegem as classes dominantes da sociedade; ela se 

origina, também, nos próprios “concidadãos” de rua. Como diz Freire (1987, p. 37), “introjetam 

a ‘sombra’ dos opressores e seguem suas pautas”, oprimindo também os mais oprimidos ainda, 

na tentativa de imporem sua “superioridade”, seu “poder” no grupo de pertencimento.   

Muitas vezes, para conseguir uma entrevista, o pesquisador teve de andar a noite toda, 

pois os moradores estavam recolhendo latinhas de bebidas vazias para vender e obter algum 

dinheiro; outros se recusavam a falar por motivos variados: ou estavam alterados porque 

haviam consumido doses excessivas de bebida; ou estavam drogados; ou porque, enfim, 

estavam com pressa, ocupados com outros afazeres, por coisas que não justificavam e apenas 

diziam que, naquele momento, não podiam dar atenção ao pesquisador. 

A visita a alguns albergues públicos foi dificultada: durante o dia, não havia usuários, 

já que os moradores e moradoras de rua a eles recorrem apenas à noite, para dormir. Assim, 

muitas tentativas foram feitas sem sucesso. As alegações para o impedimento da entrada do 

pesquisador eram sempre as mesmas: necessidade de autorização dos órgãos responsáveis 

pelos albergues, necessidade da “licença” da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de 
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Assistência Social. A entrada, à noite, era dificultada pelos próprios funcionários dos albergues. 

Segundo algumas e alguns moradores de rua, nas entrevistas, “é durante a noite que havia e há 

mal feito por alguns funcionários; há, inclusive, agressões a usuários e, por isso, não querem 

‘intrusos’; eles ficavam com receio de denúncias, devido às suas ações repressoras”. Várias 

noites foram gastas para fazer visitas às unidades; em todas, os mesmos problemas e 

dificuldades utilizadas, pela coordenação, para dificultar o acesso, sempre por meio da 

burocratização. Nos albergues femininos foi ainda pior: o pesquisador foi obrigado a se por à 

porta, do lado de fora, já que a entrada não era permitida. Várias foram as tentativas de 

abordagem com as usuárias do equipamento público... negações sucessivas... nenhuma quis 

cooperar dando a entrevista: uma dizia “que estava com pressa”; outra dizia “não” e outras nem 

paravam para olhar – do jeito que chegavam, entravam, e quando solicitadas, balançavam a 

cabeça negativamente. 

Algumas noites foram perdidas. Recusavam-se peremptoriamente a dar entrevistas, 

nem mesmo justificavam os motivos das recusas. As mulheres que são usuárias de albergues 

dificilmente são identificáveis durante o dia; não apresentam características de “mulheres de 

rua”; não são como os homens em termos de aparência; são as pessoas que têm vida comum, 

que saem das unidades diretamente para as Escolas de Educação Infantil, deixam aí as crianças 

e vão ao trabalho. Quando retornam do emprego, pegam seus filhos e dirigem-se para os 

albergues. As que não têm filhos pequenos vão diretamente ao trabalho e retornam ao albergue 

ao final da jornada. Na rua, as mulheres que são vistas, mesmo em situação de abandono, em 

geral estão  sob os cuidados do parceiro. Com muita frequência observa-se que, neste caso, ela 

cuida de seu “lar”, que se resume a um colchão coberto com uma lona, ou um pedaço grande 

de plástico para que o casal tenha privacidade. Estas últimas são pessoas de difícil acesso; os 

parceiros não permitem que qualquer desconhecido delas se aproxime sem a devida 

autorização. Se pedir ao parceiro para falar com alguém, em geral, receberá uma negativa e 

correrá até mesmo o risco de ser agredido verbalmente, se o parceiro estiver em estado de 

abstinência, dado que, se ele estiver sob efeito de drogas de qualquer tipo, o risco poderá ser 

ainda maior. 
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1. As Vozes da Educação e da Liberdade 

 

A educação para a população de rua significa superação de conduta moral inadequada, 

aquisição e consolidação de princípios, de valores que receberam e que perderam ao longo do 

tempo, enfim, de ética e de cidadania a serem resgatadas. O “respeito” foi o conceito mais 

reiteradamente abordado por eles e elas. No entanto, pouco tocaram nesses temas quando se 

tratou da educação formal, quando a questão foi referente à escola. A educação em geral,  

também, foi muito discutida. Cabe salientar que os conceitos de escola e de educação se 

misturam nas respostas e no teor das discussões dos entrevistados. 

Alguns dos moradores de rua entrevistados falaram sobre a necessidade da escola para 

a aprendizagem, para a educação, associando-a com a educação e, em alguns momentos, com 

a família. Em outras respostas, pode-se observar que a educação seria apreendida e que ela é 

de responsabilidade apenas da escola. Afirmaram, também que, sem escola de qualidade, nada 

se aprende. Muitos manifestaram a convicção de que é necessário retornar à escola para se criar 

a possibilidade de se deixar as ruas. 

A qualidade da educação foi alvo de crítica dos(as) moradores(as) de rua, que 

comentaram sobre a péssima qualidade da educação oferecida no País, por causa do abandono,  

dessa questão pelas autoridades. Afirmaram mesmo que, hoje em dia, as escolas não ensinam 

nada e que muitas crianças que a frequentam não sabem “o básico”, “o simples”, que é o ler e 

escrever; que chegam nas séries avançadas da educação básica e poucos sabem extrair uma 

simples raiz quadrada; que são promovidas porque os professores “enfiam” nelas um teorema 

de Pitágoras, mas que nem tangenciam uma simples interpretação de um texto simples. 

- “Escola? Que escola?”, indagou a moradora de rua que disparou suas criticas, dizendo 

que as crianças estão sem referências. Acrescentou que alguns professores escrevem as coisas 

na lousa e... pronto. Infelizmente, tanto professores não se preocupam com a verdadeira 

aprendizagem, como muitas crianças também não se interessam por aprender. “A escola está 

desinteressante e, sinceramente, parece que poucos têm ideia de onde ela vai parar”, um 

entrevistado afirmou. A escola básica que temos, como se sabe, foi criada pela burguesia, que 

dela necessitava, universalizada, para criar os meios necessários para a imposição de sua 

hegemonia, já na primeira fase da acumulação capitalista. Parece que os moradores de rua não 

chegam a esse detalhe da análise, mas têm clareza na percepção de que ela não cumpre um 

bom papel na criação de uma sociedade mais justa para todos. 

Em determinado momento, o pesquisador abordou a moradora crítica mencionada, no 

sentido de que desse uma opinião a respeito de um modelo diferente da escola tradicional e que 
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poderia ser pensado para os(as) moradores(as) de rua. Esta indagação foi pensada no momento 

mesmo da entrevista, pelo fato de ele ter percebido que a entrevistada parecia ter capacidade 

para refletir sobre uma questão posta com um grau maior de complexidade. A experiência e a 

lucidez revelada nas respostas que dera parecia, ao pesquisador, credenciá-la para reflexões 

mais profundas. Assim ela se manifestou:  

 

O morador de rua tem oportunidade de sair da rua; tem vários programas; muitos 

estão na rua por causa do vício. Se fizerem uma escola diferente não vai adiantar; o 

problema não é a escola, o problema não são e não estão tão somente nas estruturas, 

o problema são as pessoas [...]; uma escola diferente não vai adiantar; é a ignorância 

é do ser humano; o vício é mais importante que a própria vida. 

 

Com estas afirmações, fica claro que o opressor está na consciência do oprimido, 

gerando uma totalidade desumanizada, culpando-o por sua própria condição, condição esta que 

o opressor criou para que o oprimido se sinta culpado e culpe o mais oprimido que ele pela 

própria situação e que o opressor continue oprimindo sem culpa alguma. Dessa forma, o 

oprimido não buscará sua libertação, cairá no fatalismo, como exprimiu Paulo Freire em várias 

de suas obras e alocuções públicas. Nesta perspectiva do(a) oprimido(a), que não é dele, mas 

do opressor(a) introjetado(a) nele(a), a escola se mistura com a educação e, assim, suas críticas, 

suas emoções e suas indignações são postas em relação ao sistema educacional como um todo.  

Quando questionados sobre o porquê terem parado de estudar, apresentaram vários os 

motivos para o abandono escolar: (i) a condição de os oprimidos em frequentarem a escola 

depende da localização geográfica e da superação das barreiras urbanas e dificuldades de 

acesso; (ii) problemas com a família ou com a falta dela; condições de trabalho, ou a falta dele, 

é outro motivo que muita afeta a frequência, levando à evasão escolar das crianças, impedindo 

a possibilidade de educação formal pela ludicidade, já que a criança aprende brincando. Assim, 

em geral na adolescência, transformam-se em moradores de rua. Para os filhos das classes 

populares, entretanto, acena-se sempre com a possibilidade do trabalho precoce, a disciplina 

rígida, seja no trabalho, seja em casa e o controle e gerenciamento do escasso tempo livre para 

as atividades lúdicas e para o desenvolvimento corporal, como afirma Graciani (2014, p. 60). 

Para os jovens da zona é rural, as condições de frequência à escola são muito mais complicadas, 

devido às condições socioeconômicas da família, especialmente no que diz respeito ao 

transporte e ao trabalho do menor nas lidas do campo para auxílio à renda familiar. A 

exploração da mão-de obra infantil no meio rural foi destacado por Antuniassi (1983). Em 
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síntese, os moradores de rua foram enfáticos em dizer que o trabalho e a falta de estrutura 

familiar são fatores importantes da deserção escolar. Com o pouco de suas falas dá para 

perceber que a questão da família é fundamental: para os que tiveram família, apesar, muitas 

vezes, em condições de extrema pobreza, a união, o afeto, o carinho e a harmonia, mesmo que 

precários, depende o sucesso dos filhos na educação, porque a verificação de como estão indo, 

a atenção às amizades, a presença e a participação dos pais na vida da escola percebida pelos 

estudantes, em suma, o acompanhamento deles na escola, é o fator mais importante de 

permanência e sucesso escolar, segundo os(as) moradores(as) de rua. 

Quando questionados sobre a “educação da rua”, ou se a rua educa, as opiniões variaram 

muito. Diversos são os locais em que se aprende, segundo os entrevistados(as). Segundo 

eles(as), a rua permite aprender coisas boas e ruins, mas não educa. Permite uma prática e, 

portanto, a acumulação de experiências de sobrevivência, mas a educação necessita de alguns 

componentes que a rua não possui; a rua possibilita resolver algumas questões que somente são 

encontradas nela, no cotidiano de incertezas. É isso que faz com que as pessoas que nela vivem 

aprendam algo, mas ela não educa e apenas pelo aprendizado realizado por meio dela não é 

possível a construção dos instrumentos e dos meios para se sair dela. Reiterando, as opiniões 

foram diversas: muitos disseram que ela educa, mas que a pessoa “tem de saber um pouco” 

também, pois estar na rua sem saber discernir e identificar outras coisas complica a vida de 

quem nela vive... O que quiseram dizer, a juízo do pesquisador, é que os códigos e os signos 

oriundos da aprendizagem que se dá na formação básica familiar e escolar são fundamentais e 

que a aprendizagem da rua fica sem sentido sem essa base, pois, neste caso, absorve coisas que 

não se deve absorver e se perdem as coisas boas que a rua tem a oferecer. Assim, para eles(as) 

a rua educa, mas esta educação depende da pessoa, da forma de ver e de pensar sobre a vida 

pessoal e coletiva... e isso “vem do berço”. Dessa forma, ambos os tipos de resposta têm um o 

mesmo denominador comum: a leitura de mundo constrói respostas correspondentes aos 

diferentes ângulos ou às perspectivas ideológicas, em geral enviesadas também pelas trajetórias 

pessoais de vida. Segundo alguns(as) moradores(as) de rua, a educação da rua é válida, no 

sentido de que você conhece todo tipo de gente, boas e ruins. Aí, você separa o joio do trigo e 

escolhe o que é melhor para você. Outros(as) entrevistados(as) foram objetivos(as) em dizer 

que somente a escola e a família respondem pela educação de qualidade e que a cultura 

simbólica pode enriquecer, como a pintura, o grafite, a música, a dança e o teatro, que podem 

ser apreendidos e aprendidos na rua. Contudo, sem a base anterior, nada disso vale alguma 

coisa para a formação pessoal. Outros ainda disseram, nas entrevistas, que esses outros locais 

e essas outras “agências educacionais” deveriam também proporcionar a educação básica, para 
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que todos tivessem acesso à educação, uma vez que a educação não acontece somente na 

escola. 

A mídia é um veículo de comunicação com seus defeitos e suas qualidades. Os(as) 

entrevistados(as) nas ruas disseram, porém, que em geral a mídia não educa e que ela tem uma 

finalidade própria, específica: é simplesmente comercial, sem qualquer compromisso efetivo 

com a educação. Em suma, afirmaram que os meios de comunicação de massa estão cumprindo 

a sua função a serviço do Capitalismo. Completaram que alguns programas podem trazer 

informações úteis e que podem ser utilizadas para fins educacionais, mas que a mídia, em geral, 

não educa. 

Na própria perspectiva burguesa, ou seja, partindo de uma concepção capitalista, a 

educação emancipa, faz o ser humano crítico, o liberta, embora a liberdade não seja 

propriamente uma necessidade desse regime quando se trata do oprimido, no caso, do morador 

de rua que é o objeto focal deste trabalho.  

Às vezes, o modo de vida do(a) morador(a) de rua é confundido com liberdade pelos(as) 

próprios(as) moradores(as) de rua.  

De fato, não existe um momento, nem um local exato para encontrá-los: ora estão aqui, 

ora acolá. Suas caminhadas são longas, sem direção definida e sem um motivo claro; são as 

carências que os(as) mobilizam, quase sempre em busca da sobrevivência. É essa “liberdade” 

adquirida na condição de morador(a) de rua que exprimiram em suas respostas; são essas 

caminhadas, essas idas e vindas, em síntese, essa vida sem rumo que representa a liberdade 

para eles. Neste sentido, é mesmo a expressão do direito de ir e vir, uma liberdade que ninguém 

pode questionar, nem impedir, no contexto de uma país democrático (no sentido burguês da 

expressão). Alguns e algumas disseram que suas andanças, suas marchas, visavam fugir da 

perseguição da Guarda Municipal, o que contradiz a concepção de liberdade expressa por 

eles(as): se são vigiados, não se concretiza a liberdade manifesta nas falas. Outros, no entanto, 

afirmaram que a andarilhagem é apenas para conseguir comida. É bom lembrar que há, de fato, 

distribuição de alimentação, em geral sopa, em algumas “instituições de assistência” ou de 

“caridade” cuja localização é conhecida por todos que vivem nas ruas. Outros ainda 

argumentaram que se movimentam “porque o dia amanheceu e precisavam conseguir algumas 

coisas para serem vendidas, para fazerem um dinheirinho, mas que retornariam aos seus lugares 

de origem, pois eram livres para fazer o que quisessem”.  Alguns citaram até mesmo a 

Constituição, de certa forma ratificando que “a liberdade é uma conquista, não uma doação, 

que exige uma permanente busca. Busca permanente que só existe no ato responsável de quem 

a faz” (FREIRE 1987, p. 34). Em resumo, o que mais apareceu nas respostas à questão da 
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liberdade foi que a ela significa ser livre para fazer o que se quiser e como se quiser; em suma, 

uma liberdade sem limites. Segundo eles e elas, a rua é propícia a isso.  

Como foi visto no capítulo anterior, vale a pena recordar ipsis litteris, uma das frases 

dita nas entrevistas:  “Liberdade é a que eu tenho; sou livre, eu não faço nada; fico só deitada 

aqui, o dia inteiro; isso é a liberdade. Você não trabalha, não tem preocupação com nada” [...] 

“Vai e volta para onde quiser; a situação do morador de rua é uma situação de liberdade”. 

 Outra ideia de liberdade que emergiu nas entrevistas, porém, cerceada pelo controle da 

classe opressora, é a que invoca o direito civil previsto na Lei Magna do Brasil:   

 

Liberdade é o direito de ir e vir, onde a gente bem entende. Já para as pessoas que 

estão na rua, essa liberdade já não existe tanto, né? Se eu tiver e ver, eu já não tenho 

o direito de chegar no ambiente que está um fluxo de classe alta, né? Que eu já sou 

discriminado; direito eu tenho, mas este direito é roubado nosso, entre aspas; tem 

liberdade, mas não tem muito, não; existe, mas não existe, é ou não é?  
 

Nessa dupla perspectiva, mais foi se evidenciando o conceito de livre arbítrio e de 

autonomia para qualquer iniciativa, ou o de como protagonista de qualquer ação livre. A 

liberdade é uma prerrogativa de própria vontade da pessoa: querer, ou não, ser livre. Muitas 

vezes, para o(a) morador(a) de rua não importa se esta liberdade é ou não é verdadeira; o que 

importa é apenas seguir o próprio desejo, seguir a própria vontade, ter o livre arbítrio. Já na 

segunda concepção, o(a) entrevistado(a) deixou evidente a relação entre a segregação social e 

o direito de ser livre, que lhe é tirado por meio do determinismo de uma liberdade controlada 

pela introjeção do opressor na própria consciência do oprimido, impedindo-o nas suas decisões 

próprias.  

Em todos os momentos da peregrinação do pesquisador pelas ruas, nas madrugadas, 

surgia algo inesperado. Contudo, o que era comum, em todos os cantos, era alguém deitado, 

ou encostado nas colunas dos viadutos, dos edifícios abandonados, enfim, desses verdadeiros 

nichos abandonados pelo Estado e pelos particulares. Portanto, nas ruas, nas calçadas, nas 

praças, sob pontes e viadutos, nos becos, em casarões abandonados, o que mais se viu foi a 

violência impiedosa estampada nas fisionomias dessa população maltratada e faminta, à 

procura de uma furna para se esconder e esconder sua “feiúra” e seu desespero. 

A doença é outro fator agravante que, com frequência, acomete o(a) morador(a) de rua, 

especialmente por sua frágil estrutura física e, portanto, sua baixa imunidade, claramente 

provocada por suas péssimas condições de vida, pela falta de alimentação adequada ou, pelo 

menos, com o mínimo de componentes (proteínas, vitaminas etc.) que o corpo humano exige 

para se manter em um funcionamento no mínimo razoável. A exposição ao tempo, com suas 
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intempéries (a friagem, a chuva, o excesso de calor etc.) e o uso de substâncias psicotrópicos e 

de álcool tornam a resistência desses corpos andrajosos mais vulnerável ainda, fazendo com 

que muitos tenham um fim trágico precoce. 

O socorro do Serviço de Assistência Médica Unificado (SAMU) é uma sequência de 

descuido e irresponsabilidades:  

1.º) Quando solicitado, demora a chegar e, às vezes, nem chega, pois quando se sabe 

que se trata de morador(a) de rua, raramente se mobiliza com presteza.   

2.º) Quando se mobiliza e chega ao local em que a pessoa está passando mal, demora 

para promover a remoção para o atendimento em um equipamento de saúde. 

3.º) Em geral, quando se chega nos hospitais ou nos postos de saúde, o atendimento 

demora a ser feito. 

4.º) Quando é feito o atendimento, a atenção é dispensada de uma forma rápida e 

superficial, de modo que a pessoa atendida deixe o local rapidamente... quando tem condições 

de deixar... dada sua “inconveniente” presença para os outros pacientes ali também atendidos.   

Por falta de opções em relação ao trabalho, muitos(as) moradores(as) de rua buscam 

alguma forma de obter fonte de renda para suprir necessidades mínimas: coletam materiais 

descartados pelo consumismo de sociedade que descarta tudo, inclusive pessoas, que podem 

ser reciclados. Na maioria das vezes, têm de remover os “recicláveis” dos recipientes de lixo. 

Em uma das entrevistas, um senhor de 65 anos, que habita as ruas há algumas décadas 

– segundo ele, há 35 anos – disse que a “liberdade é a que ele tem na rua. Quando o dia 

amanhece, afirmou, vai pegar latinha de alumínio para vender. Educação da rua é catar latinha, 

vender latinha, beber um café... vai levando a vida assim”. Os moradores e moradoras de rua 

acreditam que a verdadeira liberdade seja essa, fazendo lembrar a assertiva de Paulo Freire: 

Estão “imersos na própria engrenagem da estrutura dominadora” (1987, p. 34). Seguem por 

esse caminho, na esperança de conseguir fortalecer seus impulsos e, então, impor sua 

personalidade vigorosa, ocultando o próprio medo à verdadeira liberdade. 

Muitos e muitas andam sem destino, como um barco à deriva, procurando o que 

encontrar; entram e saem dos lugares e seguem com suas “liberdades” ilusórias; entram e saem 

dos becos, dos tugúrios, das “furnas”, quando a fome os joga para fora de seus abrigos, 

impulsionando-os para a busca do que comer nos meandros da sociedade que os violenta e 

abandona. Mesmo com a declaração de seu caminhar subjetivamente livre, o medo da rua é 

constante, pois as ameaças vêm de todos os lados e, ao contrário do que se imagina, os 

moradores e moradoras de rua não são ameaça, sentem-se ameaçados, inseguros. A exclusão 

os(as) determinam a esse destino: morar na rua, que não é apenas uma questão de opção 
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pessoal; é uma determinação pela falta de opção; é uma questão social e, portanto, 

responsabilidade de uma sociedade que discrimina, exclui e oprime de forma violenta. Aceitar 

essa falsa liberdade, como também assumir a culpa pela situação em que se encontram, porque 

resultou de uma escolha pessoal, é uma espécie de compensação psicológica inconsciente que 

moradores e moradoras de rua encontram para manter um mínimo de equilíbrio mental. O 

problema é que essa falsa liberdade os remete ao conformismo, desejado imposto pelo opressor, 

e a tendência a também oprimir o mais oprimido ainda, negando sua própria condição de 

oprimido e não percebendo “a falsa generosidade do opressor”, como afirmava Paulo Freire, 

que é um instrumento dissimulado de dominação. Algumas vezes, a razão da resistência a sair 

da rua, à superação da condição de pobreza extrema, é velada pela falsa liberdade. Freire afirma 

que: 

 

O seu ideal é realmente ser homem, mas, para eles, ser homens, na contradição em 

que sempre estiveram e cuja superação não lhes é clara, é ser opressores, estes são o 

seu testemunho de humanidade. [...] O seu conhecimento de si mesmo como 

oprimido, se encontra prejudicado pela “imersão” em que se acham na realidade 

opressora. “Reconhecerem-se”, a este nível, contrário ao outro, não significa ainda 

lutar pela superação da contradição. Daí esta quase aberração; um dos polos da 

contradição pretendendo a não libertação, mas a identificação com o seu contrário 

(1987, p. 12).   

 

Esta aderência ao opressor faz com que a libertação fique um pouco mais distante, pois 

a liberdade implica expulsão do outro de dentro de si mesmo e isso é uma conquista, como diz 

Freire; não é uma doação; isso exige uma busca constante e é uma iniciativa de uma profunda 

e responsável conscientização de quem a toma.       

 

 2. As Vozes da Opressão e a Cultura da Regionalidade 

 

Como se sabe, a cultura varia de uma sociedade para outra, como, também, de um grupo 

social para outro, de uma região para outra, de uma rua para outra. Assim como os indivíduos 

de uma mesma cultura têm personalidades diferentes, por todos esses fatores da diversidade, 

os membros de cada cultura específica enxergam a exclusão e a opressão de formas diferentes, 

de modos singulares. Citando Heródoto, Laraia afirma: 

 

Se oferecêssemos aos homens a escolha de todos os costumes do mundo, aqueles que 

lhes parecessem melhor, eles examinariam a totalidade e acabariam preferindo os 

seus próprios costumes, tão convencidos estão de que estes são melhores do que todos 

os outros (2000, p. 11).  
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A diversidade dos locais em vivem os membros da população de rua é um fator que 

condiciona também a interpretação que fazem do conceito de exclusão e de opressão, ou seja, 

fazem-nos sentir mais e ou menos excluídos e oprimidos. Tal interpretação varia também de 

acordo com o sexo de seus intérpretes. Ocorre uma espécie de cultura, ou subcultura, local e 

pessoal. “As culturas de modo geral, diferem uma das outras em relação aos postulados básicos, 

embora tenham características comuns” (LAKATOS, 1990, p. 132).   

No caso dos moradores e moradoras de rua, há uma estrutura política mais abrangente 

instituída e que oprime a todos e a todas que estão na rua; contudo, mesmo entre eles, 

estabelecem-se hierarquias e relações de poder que provocam conflitos com alguma frequência, 

ficando de lado, nesses momentos, a solidariedade entre os oprimidos e oprimidas. 

Evidentemente o uso de substâncias psicoativas acaba por provocar violência, inclusive, entre 

membros de uma mesma família o que, aliás, ocorre, também com frequência, em famílias que 

não moram na rua. 

 Segundo Ribeiro: 

 

É possível dizer, portanto, que o que realmente mudou foi a relação das pessoas, não 

só com as drogas, mas principalmente com elas mesmas. As relações interpessoais e 

comunitárias estão fragilizadas, e por isso é preciso restabelecer as bases de uma 

sociedade mais solidária, onde não haja espaço para intolerância e que aceite as 

diferenças, para que as pessoas possam sentir um verdadeiro prazer em suas vidas, 

sem que necessariamente tenham que recorrer a artificialidades e imediatismo. 

Afinal, a busca do prazer e da felicidade é inerente à própria natureza humana (2007, 

p. 70).  

 

 Como afirma Humberg: 

 

É muito difícil, senão impossível, estabelecer um padrão ético para todos. O que é 

fundamental é sempre ter consciência de respeitar o ser humano. Cada vez que você 

não respeita o ser humano você não esta sendo ético. Como no caso das prisões, onde 

você não esta sendo ético, porque não se respeita a dignidade humana. É preciso 

respeitar as diferenças não pelo fato de eu achar que estou certo e que você está 

errado. Você pode estar tão certo quanto eu a partir de outros padrões. Existe um 

campo intermediário, mas existem alguns valores que têm que ser tomados como base 

em qualquer país e em qualquer situação. Temos que respeitar a dignidade humana, 

garantida pela carta da ONU, e respeitar as diferenças éticas, sociais e culturais (2002, 

p. 39).  

 

As representações da rua são a reprodução da realidade de seus moradores, derivam 

dela e, portanto, como em qualquer outro universo, transitam entre a verdade e a mentira, entre 

o certo e o errado, entre o verdadeiro e o falso. “As representações não transformam o real, não 

o alteram, ao contrário, dificultam a ocorrência de mudanças, pois distorcem a compreensão 
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dos fatos, das circunstâncias em que ocorrem e das relações que se estabelecem entre eles” 

(ALMEIDA, 2001, p. 25). 

           Quando se pensa que o morador de rua se motiva e escolhe para “morar” determinado 

lugar (rua, albergue público, casarão abandonado etc.), “disponível” nos espaços públicos, na 

verdade, ele é levado por uma necessidade que vai além da ausência de moradia convencional; 

é motivado pela “força da eficiência das representações, bem como a sua capacidade de 

adequar-se às condições históricas estão vinculadas à sua habilidade de dissimular, em 

esconder uma parte do real” (ALMEIDA, op. cit., p. 27). Estes locais lhe aparecem como 

adequados à sua necessidade, à sua personalidade, à sua falsa liberdade e, especialmente, 

segundo as relações de poder aí estabelecidas. Quando se sente diante de situação muito 

estranha, de uma ocupação de espaço por outros moradores, correndo o risco de perder espaço 

que havia ocupado antes, busca outro lugar onde, talvez, ao invés de ser oprimido, ele(a) possa 

assumir a função de opressor, oprimindo os demais para se sentir forte, sem perceber que, na 

ilusão em que se “fortalece”, na realidade, fortalece as estruturas opressoras da sociedade que 

o oprimem. “... na medida em que as minorias, submetendo as maiorias a seu domínio, as 

oprimem para dividi-las e mantê-las divididas, são condições indispensáveis à continuidade de 

seu poder” (FREIRE 1987, p. 138).  

Nos contextos em que os moradores de rua se separam por regiões, para manter o 

domínio, a liderança e a ilusão pela qual se fortalecem, agridem seus pares, sem perceberem 

que se enfraquecem pela própria violência que exercem, reproduzindo a opressão do opressor 

que neles(as) se hospedou.   

             Fundamentando esta reflexão, cabe lembrar Freire: 

  

Na “imersão” em que se encontram, não podem os oprimidos divisar, claramente, a 

“ordem” que servem os opressores que, de certa forma, vivem neles. “Ordem” que, 

frustrando-os no seu atuar, muitas vezes os leva a exercer um tipo de violência 

horizontal com que agridem os próprios companheiros. É possível que ao agirem 

assim, mais uma vez explicitem sua dualidade. Ao agredirem seus companheiros 

oprimidos estarão agredindo neles, indiretamente, o opressor também hospedado 

neles ou nos outros. Agridem, como opressores, o opressor nos oprimidos (1987, p. 

49).  

Esta situação é produzida pela sociedade opressora, que lhes oferece as falsas sensações 

de poder diante de outros(as) mais oprimidos(as) ainda. Em suma, embora oprimido ao 

extremo, desenvolve a sensação que lhe fornece a força com que submete e exclui 

companheiros e companheiras mais oprimidos(as), reproduzindo a opressão que o oprime e 

que o joga na exclusão mais geral. 
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Várias são as formas, os jeitos, as situações, as condições e até mesmo as posições de 

situação de rua. Embora excluídos em condições “igualitárias”, os segmentos da população de 

rua desenvolvem hierarquizações, de acordo com as distintas localizações no universo da rua 

e dos grupos, em geral conhecidos como “rapaziadas” e que, imbuídos da sensação de poder 

em relação aos(às) demais, exercem forte controle sobre eles (as). Muitas vezes, apropriam-se 

de espaços que lhe propiciam liderança e poder, poder este que é legitimado pela força perante 

os demais, negando-lhes o diálogo, “impondo respeito” e excluindo segmentos de outras 

“localizações” ou de outras regiões. 

Como dizia Paulo Freire, “os oprimidos, tendo a ilusão de que atuam, na atuação da 

liderança, continuam manipulados exatamente por quem, por sua própria natureza, não pode 

fazê-lo” (1987, p. 122). Nessa perspectiva, a liberdade pessoal dos demais fica ameaçada e o 

próprio processo de conscientização fica mais dificultado, uma vez que, além da opressão geral 

que todos sofrem, a vivência da opressão direta de seus pares impede a elaboração da 

concepção de liberdade, da ação reflexiva, da autonomia intelectual para chegar aos 

fundamentos da reflexão crítica e caminhar para o “assumir-se como um ser social e histórico, 

como um ser pensante, transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva por que 

é capaz de amar”, como diz Freire (2002, p. 18). Enxergar um semelhante exercendo a opressão 

e ser diretamente o alvo dela dificultam enxergar qualquer alternativa de libertação, 

“naturalizando-a”. “É assim, porque sempre foi assim e não pode deixar de ser assim”, 

certamente pensa o mais oprimido dos segmentos oprimidos. Como desenvolver uma reflexão 

crítica em diálogo com outros membros dessa população sobre suas condições comuns de vida, 

como fazer uma leitura crítica de mundo dentro de uma realidade em que a opressão e exclusão 

se dão com uma violência mais direta e explícita?       

            Para Baccega:  

 

[...] a violência é um fenômeno social e não individual (...), é altamente prejudicial. 

A reflexão sobre violência há de levar em conta a sociedade como um todo, a inter-

relação entre os fatos e acontecimentos, a história das relações de dominação e de 

exploração. A representação social da violência tem sido predominantemente a de um 

fenômeno “de fora” que caracteriza alguns grupos da sociedade, sem dúvida, pobres 

e negros (2007, p. 44). 

 A vontade de ser livre transpassada pela violência dos próprios companheiros de 

infortúnio, submete o(a) morador(a) de rua ao momento, à violência sofrida, a essa falta de 

amor que lhe impõe ainda mais o imediatismo da sobrevivência a qualquer preço, roubando-

lhe a possibilidade de realização da distante da dignidade humana que é cultivada no terreno 

dos direitos. No entanto, analisando tais situações, não se pode cair no fatalismo, pois mesmo 
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estando em condições de extrema subumanidade, os moradores e moradoras de rua carregam 

o potencial de protagonistas sociais, culturais e históricos, pois, ainda que em situação mais 

adversa, produzem conhecimentos, ensinam e aprendem. Não é demais lembrar aqui o “ciclo 

gnosiológico” de Freire:  

 

Pensar certo, em termos críticos, é uma exigência que os momentos do ciclo 

gnosiológico vão pondo à curiosidade que, tornando-se mais e mais 

metodologicamente rigorosa, transita da ingenuidade para o que venho chamando 

“curiosidade epistemológica”. A curiosidade ingênua, de que resulta 

indiscutivelmente um certo saber, não importa que metodicamente desrigoroso, é a 

que caracteriza o senso comum. O saber de pura experiência feito (1997, p. 32). 

 

 Logo à frente, na mesma obra, Paulo Freire caracteriza melhor o potencial 

revolucionário até mesmo na curiosidade ingênua: 

 

Na verdade, a curiosidade ingênua que, “desarmada”, está associada ao saber do 

senso comum, é a mesma curiosidade que, criticizando-se, aproximando-se da forma 

cada vez mais metodicamente rigorosa do objeto cognoscível, se torna curiosidade 

epistemológica. Muda de qualidade mas não de essência. A curiosidade de 

camponeses com que tenho dialogado ao longo de minha experiência político-

pedagógica fatalistas ou já rebeldes diante da violência das injustiças, é a mesma 

curiosidade enquanto abertura mais ou menos espantada diante de “não-eus” com que 

cientistas e filósofos “admiram” o mundo (id., ib. , p. 34-35).  

             

 Cabe destacar também que a própria população de rua percebe a invisibilidade de que 

é alvo: muitos membros da sociedade capitalista consumista passa diante do “espetáculo” da 

pobreza extrema e “deixa de perceber”, por exemplo, que a fome, esta terrível dor que assombra 

uma grande parcela da população brasileira e que é mais explícita na população objeto deste 

trabalho, passa “despercebida” nos olhares dos(as) que trombam a todo momento com 

moradores e moradoras de rua. 

           Existem vários lugares, nos quais os moradores e as moradoras de rua improvisam as 

mais variadas formas de acomodação. Em geral, são lugares onde o poder público não chega 

para lhes oferecer condições mínimas de amparo social. O controle sobre esses lugares e essas 

acomodações gera, também, uma espécie de poder. É claro que são sempre acomodações 

precárias e subumanas. O espaço e a acomodação controlados dão sempre a impressão de que 

são melhores que outros, também controlados, mas por outrem. Com menos ou mais vento, 

com ou sem chuvas, com exposição mais ou menos direta aos transeuntes, com cobertura e 

com portas, ou sem elas, enfim, com condições variadas, com o poder instituído por alguém 

mais forte, com sua política, suas regras – embora todas com sua precariedade e às margens da 

esfera social, a mercê do julgamento e do tratamento dos opressores –, acabam por constituir 
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uma espécie de universo, de sociedade paralela, com suas normas, seus códigos, seus ritos, suas 

hierarquias e suas visões de mundo. Como muito bem lembra Paulo Freire, “a codificação é a 

representação de uma situação existencial” e, portanto, “é lícito esperar que os indivíduos 

passem a comportar-se em face de sua realidade objetiva da mesma forma, do que resulta que 

deixe de ser ela um beco sem saída para ser o que em verdade é: um desafio ao qual os homens 

têm de responder” (1987, p. 115). Assim, mesmo com a diversidade cultural já explicitada, 

algumas categorias comuns são percebidas na cosmovisão dessa gente e, certamente, seriam 

objeto interessantíssimo de uma pesquisa específica. No entanto, esta discussão escapa aos 

limites deste trabalho. Apenas para dar um exemplo, o imediatismo, a ausência de categoria de 

futuro perpassa os discursos, numa espécie de “existencialismo não chic e intelectualizado”, 

como foi o de Sartre e de seus seguidores.  

 Reiterando o que já foi afirmado nesta dissertação, os(as) moradores(as) de rua  também 

produzem conhecimentos por meio da leitura de mundo que fazem em duas frentes: na 

primeira, das relações que têm com seus opressores e, na segunda, das relações que estabelecem 

com os oprimidos que são alvo de sua dominação.  

 

3. As Vozes que Ecoam nos Casarões Abandonados 

 

Segundo os entrevistados, a ocupação de casarões abandonados provoca riscos ao 

morador de rua, por causa da recorrente intervenção do aparelho repressor do Estado. É bem 

verdade que muitos e muitas já não se importam com isso e continuam fazendo as ocupações. 

Os moradores de rua que ocupam este tipo de moradia já se sentem estabilizados, considerando-

se como detentores de um endereço fixo, mesmo que lhes faltem alguns “ingredientes” básicos 

da vida cotidiana, tais como luz elétrica, água potável ou equipamentos para a higiene pessoal. 

Geralmente, quem ocupa essas propriedades são os moradores de rua que desenvolveram a 

consciência de que propriedade desocupada deve ser ocupada. É curioso observar que quem as 

ocupa dificilmente divide o espaço com outrem, mas somente com os conhecidos que viviam 

na mesma região, na mesma “comunidade”. A liderança que aí se exerce é, geralmente, do que 

chegou primeiro. Ela é trocada nas disputas posteriores, de acordo com o poder político ou 

físico do(s) vencedor(es).  

Contudo, aí, também, se pode perceber gestos de solidariedade, dependendo de como 

outro(a) morador(a) de rua chega e pede um abrigo: pode-se ceder um quarto, especialmente 

se este(a) morador(a) de rua tiver família com criança ou com idosos. Em alguns casos, repete-

se, aí também, a falsa generosidade, o abrigo da família recém chegada pode ser a tradução de 
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um interesse político-social, um interesse velado: garantir a permanência de uma criança na 

residência ocupada pode garantir uma maior estabilidade da ocupação diante do aparelho 

repressor do Estado. Propiciar um abrigo seguro a uma criança pode servir de escudo legal para 

os ocupadores.  

Pelo fato de terem uma porta, uma janela, paredes, um teto, enfim, um endereço, alguns 

ocupantes de casarões abandonados consideram-se melhores que os demais  moradores de rua 

que nada têm. Acreditam-se melhores que os demais moradores de rua pelo fato de que, na rua, 

ficam mais expostos, não somente, ao frio, à chuva, ao relento, mas, também com exposição 

direta de sua intimidade à sociedade e, consequentemente, à violência repressiva do Estado e 

das hostes para-policiais que cometem os mais extremados tipos de violência.  

Cabe lembrar que, em um parênteses, por isso, a maior parte da população carcerária é 

egressa das camadas mais pobres da população, porque suas vidas são mais expostas e seus 

delitos não contam com os escudos dos muros altos, da segurança privada e do confinamento 

dos clubes de que dispõem os ricos.   

Essa verdadeira categoria de moradores de rua – ocupantes de imóveis abandonados – 

sentem-se melhor do que os albergados, pois não têm de obedecer a horários rigorosos, 

protegem-se mais da violência física de outros moradores de rua e não são agredidos pelos 

funcionários dos albergues. Entretanto, aí vivem na permanente apreensão diante da 

possibilidade de, a qualquer momento, “receberem a visita” dos “reintegradores de posse” que 

os colocará, novamente,  à mercê do destino na rua. Quando os moradores de rua ocupam uma 

casa que esteja desocupada por muito tempo, como já dito anteriormente, eles procuram logo 

habitá-la com uma família que tenha crianças, já que esta condição diminui muito a 

possibilidade de serem despejados à força, na chamada “reintegração de posse”. 

 

4. As Vozes sob as Pontes e Viadutos 

 

A vida que corre sobre as pontes e viadutos desliza tão depressa que as pessoas que 

participam da corrente mal percebem o que se passa sob elas, mal têm tempo de refletir e 

observar que aquele conector é também cobertura que serve de abrigo para muitas outras vidas 

desprovidas do mínimo necessário à sobrevivência humana. A pressa das vidas de cima não 

tem tempo de ver a inércia das vidas de baixo das pontes e dos viadutos, que de um certo ponto 

de vista, escondem a vergonha e a violência da sociedade profundamente desigual, que gera e 

mantém formas desumanas de vida de seres humanos. Porém, esses seres aí encontram uma 

certa segurança. Os moradores de rua que vivem sob pontes e viadutos estão protegidos, mesmo 
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que precariamente, da chuva, da exposição pública, protegendo-se, até certo ponto,  dos olhares 

repressores. Ali conseguem manter uma relativa privacidade, para preparar suas frugais 

refeições com um fogareiro improvisado com tijolos e alguma lenha, sem que sejam 

incomodados pela curiosidade dos transeuntes. Morar aí, também pode dar uma sensação de 

poder sobre os que estão expostos na rua e que, por sua vez, defendem sua falsa “liberdade”, 

por não estarem apegados a qualquer territorialidade. Os moradores dos viadutos também 

recorrem à sopa distribuída por agências do Governo ou por organizações e instituições sociais, 

porém, com menos frequência dos que estão totalmente expostos na rua, porque, muitas vezes, 

preparam seu próprio alimento. Com essas “melhores condições de segurança” e de relativa 

privacidade, sem a permanente ameaça da reintegração de posse, aumenta-lhe a sensação de 

superioridade em relação aos demais moradores e moradoras de rua. Em geral, resistem e não 

aceitam, sob as pontes ou viadutos, outros pares, nem como visitas. Os demais, expostos nas 

ruas, passam, cumprimentam e seguem caminho sem parar, para evitarem início de tumulto 

pela disputa pelo domínio da localização. Aí, também, como nas ocupações de imóveis 

abandonados, existe um líder entre os membros da região: em geral, o que chegou primeiro, 

cuja liderança pode ser contestada por outro que se aproxima e que, com o tempo, se afirma 

como líder, toma a liderança do mais fraco, intimidando-o pela ameaça de violência, 

expulsando-o em geral para outra região, para não por em risco, de forma traiçoeira, seu poder 

e até mesmo sua integridade física.  

É sempre o líder que aceita, ou não, outros membros de outras localizações. Às vezes, 

incorpora um “trecheio” solitário que, dependendo de seu poder retórico, pode ser convidado 

a residir, a dividir o espaço com o grupo original, desde que se submeta às condições impostas 

pela liderança do local. Essa autoridade sobre os demais membros do grupo de uma mesma 

localidade é uma expressão da conquista e da manutenção do poder no território demarcado 

pelo direito consuetudinário e pela força. 

Vale salientar que, nos últimos anos, tem diminuído a população de moradores de rua 

que vivem sob pontes e viadutos, dada a insegurança crescente e às ameaças de expulsão pelo 

próprio poder público e, nome do “higienismo”. 
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5. As Vozes dos Albergues Públicos. 

 

Nos albergues públicos, as situações e as relações entre os moradores de rua não são 

tão diferentes. Pelo fato de ser um local público, não há muito espaço para disputas pela 

apropriação do “território”, embora haja sempre um “mais antigo”, mais forte, física ou 

politicamente, que obtém o respeito dos demais. Um espaço muito respeitado nos albergues é 

a “jega” – nome da cama mencionado por alguns, muito usado nos presídios. Para quem chega 

primeiro e, há mais tempo, utiliza diariamente esse equipamento. Estabelece-se, aí também, 

uma espécie de hierarquia. Em suma, o tempo de frequência e de permanência no mesmo lugar, 

acaba por caracterizar uma liderança, um opressor oprimido que oprime os demais oprimidos, 

caracterizando-se como aquele de consciência opressora inconsciente, como diz Freire, aquele 

que, na sua visão necrófila do mundo, transforma os semelhantes em coisas: “A opressão que 

é um controle esmagador, é necrófila. Nutre-se do amor à morte e não do amor à vida” (1987, 

p. 74).  

Os das mesmas localidades ou regiões, os que conviverem na rua durante o dia, os do 

mesmo grupo conhecem as relações de poder entre si e, por isso, se recorrem ao albergue, 

podem dormir próximos uns dos outros. Os das diversas outras regiões, dos outros espaços da 

rua, poderão não ser aceitos próximos, tendo que ocupar camas distantes daquele grupo. 

Os albergues públicos, em geral, não possuem boa infraestrutura; aliás oferecem 

infraestrutura precária. Mesmo assim, os que os utilizam subjugam moralmente outros(as) 

moradores(as) da rua que a eles não têm acesso, sentindo-se superiores por terem um local com 

banho quente, um leito para dormir e comida quente e fresca. Qualquer outro tipo de local ao 

relento é considerado inferior. Não existe um local que possa ser apropriado pelos demais 

moradores e moradoras de rua que, às vezes, se recolhem como “coisas” nas praças públicas. 

Durante o dia, esses e essas se alimentam com as sobras de restaurantes que são “generosos” e 

“solidários” – uma espécie de consciência cínica da ordem opressora, ou melhor, uma 

consciência envergonhada, que domina a todos, indiscutivelmente, uma consciência 

sadomasoquista. Em alguns casos, os mais oprimidos(as) lançam mão dos parcos recursos que 

conseguiu amealhar e pagam ao oprimido opressor, “comprando” a própria segurança. 

Os(as) entrevistados(as) demonstraram claramente em suas falas que a rua, apesar de 

toda a violência a ela inerente, não contrasta com equipamentos disponibilizados aos(às) 

moradores(as) de rua, porque, apesar de nele obterem alguma comodidade, o fator violência aí 

também é latente. Em síntese, a violência faz parte do cenário caótico da rotina cotidiana, seja 

nas ruas, seja nos albergues públicos, seja nas demais instalações que o poder público mantém 
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e disponibiliza para essa população. Alguns relatos expuseram os problemas, as carências, as 

indignações, o abandono das autoridades... Muitos, quando indagados sobre as diferenças entre 

morar na rua, no albergue ou no casarão abandonado, responderam enfaticamente que a rua é 

menos ruim, apesar de suas mazelas. Um entrevistado chegou a dizer que “... nos albergues, 

tem muitos malandros que vivem às custas do governo e se acham os melhores. Os da rua não 

pedem pro governo, pegam as latinhas e se viram [...] Acrescentaram que “também, se você 

errar, por qualquer coisa que você fizer por não saber, eles te agridem, chegam a bater na gente; 

eu mesmo não vou mais lá, não, já fui agredido”. Com este pronunciamento fica evidente a 

relação de dominação sob todos os aspectos, inclusive, patenteia-se a apropriação da 

consciência do oprimido pelo opressor que, ao invés de proteger por meio dos órgão que criou 

para dar lenitivos à própria consciência, oprime também por meio deles, tirando toda e qualquer 

possibilidade de sua utilização como instrumento público de esperança na superação da 

“condição de rua”. 

Em síntese, pode-se dizer que os oprimidos que oprimem são os hospedeiros do 

opressor, temem a liberdade e: 

 

... para eles, o novo homem são eles mesmos, tornando-se opressores de outros. A 

sua visão do homem novo é uma visão individualista. A sua aderência ao opressor 

não lhes possibilita a consciência de si como pessoa, nem consciência de classe 

oprimida. [...]   

Até as revoluções que transformam a situação concreta de opressão em uma nova, 

em que a libertação se instaura como processo, enfrentam esta manifestação da 

consciência oprimida (FREIRE 1987, p. 33 e 34).  

 

A superação da consciência individualista não virá espontaneamente, mas exige um 

processo educacional emancipador, ou senão, o próprio oprimido e a própria oprimida 

contribuirão para a contrarrevolução, já que carregam dentro de si o opressor neles hospedado 

e comandando suas consciências e seus engajamentos políticos.  

Falta, neste último capítulo desta dissertação uma pequena reflexão sobre as drogas, já 

que elas estão, hoje, omnipresentes nos grupos que vivem nas ruas.  

 

6. As Drogas e as Políticas Públicas 

 

No tratamento com os(as) moradores(as) de rua, as drogas não podem ser consideradas 

como um problema policial, mas, sim, como um grande problema social e de saúde pública. A 

abordagem dessa população só pode ser feita por meio de um trabalho multidisciplinar, dada a 
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complexidade dos fatores provocadores da dependência química, psicológica, social, 

econômica e cultural.  

Mas, o que é droga afinal? De acordo com a doutora Maurides de Melo Ribeiro, 

Presidente do Conselho Estadual de Entorpecentes, da Secretaria da Justiça do Estado de São 

Paulo, com base no antropólogo Gilberto Velho, a conceituação de droga é altamente 

problemática, pois, dependendo dos critérios utilizados pelo pesquisador, ela pode abarcar 

desde a heroína até o papo-de-anjo. Por sua vez, a artista plástica Yoko Ono diz que “tóxico é 

o segundo copo de água, quando o primeiro já matou a sede”. Já de acordo com a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), “droga é qualquer substância auto-ingerida que atua no sistema 

nervoso central, provocando alterações de percepções e induzindo à dependência”.   

Alguns moradores de rua fazem uso constante de bebidas etílicas e ou de drogas 

psicoativas. O fenômeno da dependência ocorre, muitas vezes, e se manifesta como um 

verdadeiro ritual entre os usuários, seja como forma de amenizar o sofrimento, seja como busca 

do prazer – o que, em qualquer caso, a OMS caracteriza como doença. Em geral é o principal 

motivo da ruptura dos vínculos com o circulo familiar e de amizades. 

Krupnick e Krupinick afirmam: 

 

A deterioração nos relacionamentos é decorrente do nível de dependência. É típico 

que os dependentes químicos manifestem um comportamento antissocial que resulta 

na perda das velhas amizades, frequentemente substituídas por novos 

relacionamentos com outros dependentes, sobretudo de nível social e econômico mais 

baixo. Geralmente restringem atividades da comunidade e da família. A dissolução 

de relacionamentos familiares próximos pode resultar em divórcio: o dependente foge 

de casa e provoca um alto nível de estresse nos membros da família (1995, p. 27). 

 

Grande parte dos entrevistados na pesquisa de que resultou esta dissertação já fez ou 

faz uso de algum tipo de substância que causa dependência química, segundo as suas próprias 

palavras nas entrevistas. Inclusive alguns(mas), quando foram entrevistados, estavam 

nitidamente sob o efeito de alguma droga. 

Segundo uma moradora durante a entrevista, a busca da sobrevivência nas ruas é, muitas 

vezes, provocada pela falta de afeto, pela quebra de vínculos familiares, dado que os conflitos 

se arrastavam, às vezes, por décadas. Segundo ela, o próprio ambiente da rua propicia a busca 

das drogas: com fome, o psicotrópico permite alguns minutos de loucuras e de alívio – sim, 

apenas alguns minutos... depois dos quais se dorme. Quando se acorda, a fome é mais voraz, 

provocando a procura desesperada por sobras de comida nos bares e restaurantes. 

A dependência das drogas é um dos fatores mais impeditivos da busca de superação e 

da verdadeira libertação pelos(as) moradores(as) de rua. 
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Uma política social para ser bem formulada e implementada precisa ter como base um 

profundo conhecimento do fenômeno que se passa na rua, com os drogados e dependentes 

químicos. Mas, afinal, o que é uma política pública? 

De acordo com Campos:  

 

A expressão “políticas públicas” deve ser entendida no sentido das “estratégias 

governamentais” relacionadas às várias áreas de atuação. É, portanto, conotativa do 

investimento dos governos em áreas tanto econômicas como sociais de grande efeito 

na sociedade, incluindo, por exemplo, transportes, produção agrícola, impostos etc. 

Por “política social” designamos aquelas estratégias mais diretamente ligadas ao 

sistema de proteção social stricto sensu. Seguridade social com seu tripé: saúde 

previdência social e assistência social, principalmente, e, para alguns, também 

educação e habitação. Note-se a presença de impactos sobre a proteção social de todas 

as chamadas políticas públicas, o uso de uma distinção delas em relação à política 

social é, portanto, apenas um meio de dar clareza a um campo de conhecimento 

preciso (2011, p. 119).     

 

No Brasil, pode-se dizer com segurança que são os pobres que necessitam dessa 

segurança e proteção social, mas, não as têm e, quando as têm, elas são muito limitadas, 

precarizadas, incompletas, mutiladas... Mais ainda: quando elas se destinam a segmentos mais 

vulneráveis da população, como é o caso dos(as) moradores(as) de rua, o que se observa é um 

imenso sentido regressivo, já que o Estado e a sociedade não veem isso como investimento, 

mas como gasto e, na maioria das vezes, como gasto supérfluo, porque sem retorno imediato. 

“Com efeito, particularmente no Brasil, podemos afirmar sem exagero, que a estruturação da 

política social pode ser considerada em regressão. Ocorre um verdadeiro engavetamento da 

piora do sistema de proteção social, por parte do Estado de Bem Estar Social” (CAMPOS 2011, 

p. 120).  

A mudança da abordagem e do tratamento das populações de rua depende da 

transformação das políticas públicas a respeito destas questões. Quando questionados sobre o 

tratamento dispensado pelo poder público, grande parte dos entrevistados afirmou que: 

 

... não são tratados por ninguém; eles te humilham, eles te esnobam, te chutam, eles 

fazem um ‘barracão’ para prender todo mundo, mas eles se esquecendo que lá dentro, 

os malucos vão querer sair para fumar pedra, vão querer sair para tomar um goró, 

para fumar um baseado... vai arrumar uma encrenca, o poder público não sabe o que 

está fazendo, só fazem merda...  

 

Outros completaram que já foram maltratados por funcionários da Secretaria de 

Assistência Social, nos equipamentos de acolhimento. 

Esses depoimentos dos moradores de rua confirmam, com fundamentação, a 

discriminação, os maus tratos e, no limite, a exclusão praticada pelos próprios agentes dos 
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órgãos de assistência, o que revela ser mais uma concepção estruturante da sociedade burguesa 

a respeito da população de rua, do que uma decisão pessoal. Quando a sociedade desenvolve 

outra concepção, tem outra visão de mundo, desenvolve e dispensa uma atenção social 

historicamente responsável, com a qual ganham os oprimidos e ganha, inclusive, toda a 

sociedade. Mas, enquanto o problema não for percebido como uma questão estrutural de uma 

sociedade dividida e hierarquizada em classes e que tem compromisso com a desigualdade, 

porque assentada em um modo de produção que não pode renunciar à acumulação, o tratamento 

dispensado à população de rua continuará se baseando no assistencialismo que ataca os 

sintomas, não os fatores, do problema.   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As Vozes da Libertação 

 

 

O presente estudo procurou, que teve como objeto, levantar, identificar e analisar a 

visão de mundo dos moradores e das moradoras de rua, especialmente sua concepção de 

educação e, mais especificamente ainda, a maneira como veem a escola, além de uma revisão 

exaustiva dos estudos realizados nos últimos anos sobre essa população excluída e visível, 

principalmente nos grandes centros urbanos do mundo capitalista, buscou a opinião dos 

próprios membros dessa população, por meio de entrevistas semiestruturadas. Como não podia 

deixar de ser, o instrumento de entrevista acabou por coletar também como enxergam a 

desigualdade, a discriminação e a exclusão e se percebem que essas mazelas são produzidas 

pelo sistema econômico vigente na atualidade, no qual os cidadãos e as cidadãs que estão em 

situação de extrema pobreza, como os próprios entrevistados, são vítimas.  

Ao contrário do que imaginava inicialmente o autor deste trabalho, há uma rica 

literatura sobre a população que vive ou perambula pelas ruas das grandes metrópoles, 

mormente dissertações e teses defendidas nos últimos anos, nos diversos programas de pós-

graduação stricto sensu do País, ainda que as publicações sobre o tema ainda sejam escassas. 

Embora prolífera, a produção acadêmica mencionada não analisa os(as) moradores(as) de rua 

como atores, como protagonistas, como produtores de saberes, não sendo, nas pesquisas, 

selecionados(as) como informantes privilegiados sobre sua própria condição. No entanto, como 

este trabalho teve como referencial axial o legado de Paulo Freire, especialmente suas 

concepções a respeito desse protagonista histórico chamado “oprimido” – e/ou “oprimida”, 

deve-se acrescentar – que, de acordo com a tese freiriana são detentores de um saber “de 

experiência feito” (FREIRE, 19997, p. 32) e de uma vantagem epistemológica em potencial, 

que podem, uma vez desvendados, contribuir para a reflexão sobre o sentido mais amplo da 

cultura, da educação e da própria vida.  

Assim, por meio de exaustiva revisão bibliográfica, teses, dissertações e livros que 

tratam da questão do morador(a) de rua foram revisados. Em seguida, o pesquisador, com base 

em um instrumento de entrevista semiestruturada, buscou, nas várias madrugadas, nas ruas e 

nas praças, nos becos e nas vielas, nos casarões abandonados e ocupados, sob as pontes e os 

viadutos, nos albergues e em outros equipamentos públicos e privados de abrigo, esses vultos 

furtivos, esses corpos enroscados em cobertores gastos, ou escondidos debaixo de 
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caixas de papelão, buscando, sofregamente, a confirmação das hipóteses  deste trabalho, mas 

sobretudo, se realmente seus “irmãos da rua” podem contribuir para o desvendamento das 

razões que fazem uma pessoa resistir ou querer sair da rua e reincluir-se na sociedade instituída.  

O pesquisador partiu para o campo ciente de que encontraria muitas dificuldades, seja 

do lado da sociedade instituída, particularmente de seu segmento acadêmico e da chamada 

“comunidade científica”, seja do lado da população de rua. O primeiro lado vê o(a) morador(a) 

de rua por meio de uma construção social criada pela sociedade conservadora que o(a) 

representa como “vadio(a)” e como “vagabundo(a)”, “perigoso” e “violento”, quando se trata 

rotular adultos; chama de “pivetes” os meninos e meninas de rua, em geral considerados como 

“gatunos”, quando se trata de rotular crianças e adolescentes. O segundo lado vê com 

desconfiança toda e qualquer abordagem oriunda da sociedade instituída, porque em geral ela 

se constitui de intervenções dos aparelhos repressivos do Estado.  

Primeiramente, ao se verificar as razões sobre a decisão de se viver na rua, o tema da 

liberdade emergiu quase que imediatamente. O conceito de liberdade é identificado pelos(as) 

moradores(as) de rua com o direito de ir e vir. Muitas vezes, tolhido nas convenções sociais, 

pelas pressões familiares etc.,  enxerga a liberdade pelo filtro de uma incontornável vontade de 

não ter responsabilidade com o que quer que seja do mundo instituído, não importando que 

esta liberdade seja ou não, verdadeira do ponto de vista de se conseguir uma vida melhor, mas, 

no de libertação em relação a um opressor(a) ou de uma pressão qualquer. O que importou 

nessa decisão foi o desejo de seguir a própria vontade, de ter o livre arbítrio numa ruptura tão 

profunda com tudo o que significa “normal”. Significou uma afirmação radical do direito 

universal de autoafirmação. A rua traz a quem toma essa decisão exatamente o sentimento de 

liberdade, de poder estar em qualquer lugar, a qualquer momento, sem ter de dar satisfação a 

quem quer que seja e, por este motivo, não se sentir pressionado por qualquer forma de 

opressão. Mesmo sendo vigiados, diminuídos e humilhados todo o tempo, atribuem a essa falsa 

liberdade a “realização pessoal: que acaba por lhe tirar o poder de reflexão sobre si e sobre sua 

condição dominada, acabando por consolidar uma consciência alienada sobre a liberdade, a 

partir de uma leitura de mundo equivocada que “naturaliza” e reproduz a exploração do homem 

pelo homem. A não cobrança de um comportamento convencional faz com que a rua lhe traga 

a sensação de liberdade, corroborado pela invisibilidade: “quem não é visto não é cobrado”. 

Curiosamente aí, a invisibilidade que é uma expressão da discriminação e da exclusão acaba 

por se transformar, na consciência do excluído, uma vantagem libertária. Esta “liberdade” é o 

principal fator da resistência à verdadeira emancipação, que começaria com a vontade de sair 

da rua. Como se sabe, essa falsa liberdade é permanentemente vigiada e o vigiado é mantido 
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em troca de migalhas que o fazem mudo e docilmente dominado, submisso e submetido, 

perdendo, com o tempo, a capacidade de refletir criticamente sobre os fatores estruturais da 

verdadeira libertação.  

Em relação ao tema da educação, os(as) moradores (as) de rua consideraram que em 

diversos locais se discute a educação e vários são os locais em que se aprende. Segundo eles(as), 

a rua te faz aprender coisas boas e ruins, mas não educa. Ensina as “manhas” da sobrevivência, 

ou traduzindo para uma linguagem mais freiriana, permite a elaboração de um conhecimento 

de experiência feito que, em suma, fornece instrumentos, estratégias e táticas para uma prática 

de sobrevivência. Já a educação propriamente dita necessita de alguns componentes que a rua 

não possui. A rua possibilita resolver algumas questões que são encontradas nela, no cotidiano 

da incerteza. Essas questões se inscrevem em um quadro de relativa complexidade, mas as 

contradições da sociedade opressora acaba por fornecer os elementos de sua, embora precária, 

solução. Este saber construído na luta no limite da sobrevivência acaba por desenvolver nos(as) 

moradores(as) o imediatismo e o desprezo pela previdência. Se o imediatismo provoca a 

insegurança em relação ao futuro – categoria certamente eliminada do sistema simbólico dessa 

população –, a preocupação permanente com a sobrevivência imediata elimina a relativa à 

acumulação, às trocas equivalentes, ao “sobretrabalho” e com as demais categorias do 

Capitalismo. Não estaria aí um germe da solidariedade que caracteriza o comportamento dos 

pobre e dos excluídos? Mesmo afirmando que a rua educa, reconhecem que a pessoa que nela 

vive tem de ter um conhecimento prévio para nela aprender, pois para sobreviver na rua é 

necessário ter a capacidade de discernir e de identificar algumas questões referentes à vida. São 

os códigos e os signos apreendidos no processo educacional da formação básica familiar que 

podem dar sentido à aprendizagem que se dá na rua. Portanto, a afirmação de que “a rua educa” 

depende do ator, da forma de ver e pensar sobre essa questão. Em suma, para uns, a educação 

da rua é boa; para outros, a rua nada ensino; para um terceiro grupo, finalmente, a rua apresenta 

todos os tipos de situações e de pessoas, boas e ruins, e quem vive na rua é que deve separar o 

joio do trigo, mas, para isso, precisa ter uma base de discernimento.  

Outro tema que naturalmente emergiu nas entrevistas foi o da exclusão. O conceito de 

exclusão para os(as) moradores(as) de rua é o que chamam de “desrespeito”, “descaso” ou 

“abandono”. No entanto, não conseguem identificar com clareza quem os oprime ou quem os 

submeteu à situação sub humana. Tornam-se anfitriões, ou “hospedeiros” de seus(as) 

dominantes, desenvolvendo o que Paulo Freire chamou de “aderência ao opressor” (1987, p. 

33). Nas palavras do próprio Freire: 
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O grande problema está em como poderão os oprimidos, que “hospedam” ao opressor 

em si, participar da elaboração, como seres duplos, inautênticos, da pedagogia de sua 

libertação. Somente na medida em que se descubram “hospedeiros” do opressor 

poderão contribuir para o planejamento de sua pedagogia libertadora (1987, p. 32). 

 

O próprio Freire completa que esse problema acaba por desencadear outro, no momento 

imediatamente subsequente à descoberta crítica da relação de opressão e da elaboração da 

pedagogia do oprimido:  

 
Há algo, porém, a considerar nesta descoberta, que está ligado diretamente à 

pedagogia libertadora. É que, quase sempre, num primeiro momento deste 

descobrimento, os oprimidos em lugar de buscar a libertação, na luta e por ela, tendem 

a ser opressores também, ou subopressores. A estrutura de seu pensar se encontra 

condicionada pela contradição vivida na situação concreta, existencial, em que se 

“formam”. O seu ideal é, realmente, ser homens, mas, para eles, ser homens, na 

contradição em que sempre estivera e cuja superação não lhes está clara, é ser 

opressores (id., ib., p. 33). 

 

Concretamente, esta análise de Paulo Freire se comprova cabalmente nos oprimidos da 

rua que oprimem os mais frágeis que aí também se encontram, temendo a liberdade e 

pretendendo substituir os opressores, não percebendo ainda oque o que precisam substituir são 

as relações de opressão.   

Embora a expressão tenha aparecido nas entrevistas, a rigor, não se pode falar em 

“exclusão absoluta”, uma vez que, por mais excluída que seja uma pessoa, de alguma maneira, 

por situar-se dentro e não fora da sociedade que a exclui, ela encontrar-se-á incluída, mesmo 

que tal inclusão esteja fora dos parâmetros da dignidade humana. Assim, ao ser usada, a 

expressão “exclusão absoluta” referiu-se àquelas pessoas que vivem nas ruas e que não 

possuem os recursos mínimos necessários à sobrevivência. Para essa população, todo dia é dia 

de sair à procura de alimento, vestuário e abrigo. 

As drogas também emergiram como um tema necessário. De acordo com a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), “droga é qualquer substância auto ingerida que atua no sistema 

nervoso central, provocando alterações de percepções e induzindo à dependência”. Nas ruas, o 

uso é dessas substâncias é constante, transformando-se em verdadeiro ritual entre os usuários, 

seja por motivo de dependência – que a OMS caracteriza como doença –, seja  para acalmar o 

sofrimento (compensação da fome, da dor física ou moral etc.),  seja como divertimento. Na 

maioria dos casos, a ingestão inicial de drogas é provocada pelas decepções profundas e pelas 

consequentes rupturas radicais: perda do círculo de amizades ou dos vínculos familiares. Como 

já foi dito, nas condições em que vivem os(as) moradores(as) de rua, o álcool e os psicoativos 

surgem como compensação e são mais accessíveis nesse universo. Embora tratada como um 
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problema meramente policial, as drogas constituem um enorme problema social e de saúde 

pública. Os fatores provocadores da dependência são aí facilmente perceptíveis. 

Outro tema facilmente previsível nesse universo é a prostituição. As mulheres, com 

mais dificuldades nesse universo, são facilmente submetidas à prostituição pelos próprios 

parceiros de rua. A maioria das prostitutas de rua foi violentada sexualmente, sendo difícil 

encontrar uma que não tenha sido agredida fisicamente pelos próprios “pares”. Aqui, adstrito 

à prostituição, surgiu o tema das diferenças de gênero. Aqui também se repetem as 

desigualdades, a discriminação e a exclusão que ocorre na sociedade mais abrangente em 

relação às “minorias”. Os(as) entrevistados(as), principalmente as entrevistadas, revelaram o 

maior grau de dificuldades vivido pelas mulheres de rua diante do machismo da sociedade 

burguesa aí reproduzido. Essas dificuldades se exacerbam na gravidez e na maternidade. 

Os opressores são muitos e os oprimidos-opressores emergem entre os próprios 

membros da população de rua que, embora ali se encontrem também em estado de exclusão, 

assumem o que Paulo Freire mencionado mais atrás chamou de “aderência ao opressor”, que é 

um estágio entre a tomada de consciência e a própria conscientização.  

Todos os seres humanos se identificam, antes de tudo, por seu nome e, também, por um 

endereço. A sensação de pertencimento a um território parece ser uma força incoercível. Assim, 

o que os(as) moradores(as) de rua mais querem é que cada dia amanheça com outra perspectiva, 

no sentido de que possam conseguir um endereço. Depois, é claro, desejam um trabalho, um 

estudo, em suma, oportunidades, para serem “respeitados” – lembrar que o que mais querem 

na inclusão é o “respeito” de outrem. 

A violência a que os moradores de rua são submetidos, material e simbólica, não deveria 

ser tratada por uma política pública convencional – cuja ineficácia tem sido sobejamente 

demonstrada –, mas por um conjunto de medidas que vão desde a assistência às populações 

hoje marginalizadas, portanto, medidas “curativas”, até as transformações mais profundas na 

própria estrutura social, de modo a estancar a reprodução do problema. No primeiro movimento, 

dada a complexidade da questão, as politicas de re-inclusão social  exigem ações múltiplas e, 

por isso, equipes multidisciplinares de profissionais. No segundo, a sociedade necessita 

repactuar um novo projeto social, em que a democracia econômica e social supere a democracia 

formal.   

Como já foi afirmado nessa dissertação, não se encontrou produção acadêmica nem 

publicações que tratem os(as) moradores(as) de rua como sujeitos de saberes. Assim, uma das 

novidades deste trabalho foi partir da suposição de que eles e elas não somente produzem 

conhecimento, mas que este conhecimento apresenta, potencialmente, vantagens 
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epistemológicas sobre os produzidos em outros universos e ambientes. Se esta revolucionária 

hipótese de Paulo Freire for verdadeira, então seria de todo conveniente verificar junto à 

população de rua o que pensam seus membros sobre a educação e sobre a escola, para melhor 

utilizá-las como ferramentas e estratégias para a construção de um mundo “onde ainda seja 

possível amar”, como afirmou Paulo Freire em várias de suas alocuções. De fato, a educação e 

a escola têm sido supervalorizadas nas proclamações da sociedade burguesa, embora tais 

proclamações não se traduzam em práticas efetivas e, quando o são, não se apresentam como  

capazes e suficientes para a superação da sociedade desigual e a edificação do “outro mundo 

possível”. No entanto, se Paulo Freire tem razão, os oprimidos e oprimidas, em situações mais 

específicas de opressão, podem contribuir para a formulação de concepções de educação e de 

escola que realmente contribuam para a superação do conhecimento até agora “impotente” aí 

desenvolvimento.  

O próprio itinerário de vida, a própria experiência do pesquisador, como ocorre como 

qualquer um, constituiu um ponto importante nas discussões com o orientador e acrescentou 

uma dúvida às questões iniciais: O que provocou a decisão do pesquisador, depois de mais de 

duas décadas vivendo na rua e no auge da degradação (bebia dois litros de cachaça por dia, sem 

falar em outras drogas), sair da rua e buscar recuperar o tempo perdido dos estudos, chegando 

a completar sua educação básica, concluir graduação, fazer um curso de pós-graduação lato 

sensu e, inclusive, buscar o mestrado de que resultou esta dissertação? A descoberta desse(s) 

fator(es) poderia ajudar a outros e outras na descoberta da mesma trajetória de libertação.   

Em relação à educação, o(a) morador de rua, mesmo não tendo tido acesso a ela na 

idade própria e não tendo conseguido realizar-se por meio dela, reconhece que a emancipação 

dela não pode prescindir. Mais ainda: embora faça algumas críticas ao desenvolvimento 

educacional atual, tem a consciência de que a libertação plena se dá por meio da educação. 

Mesmo que criticada, a educação é, na visão dos(as) entrevistados(as) o grande e poderoso 

instrumento para o desenvolvimento pessoal e social e é justamente pela consciência crítica, 

propiciada por uma educação emancipadora que permitir ao(à) morador(a) de rua a superação 

de sua situação e a conquista da verdadeira libertação. Em outras palavras, em algumas 

respostas dos(as) entrevistados, ficou claro o que pensam também sobre a educação 

emancipadora, o que significa ser crítico e qual o caminho que conduz a essa criticidade e à 

libertação.  

Uma moradora de rua, quando foi lhe perguntado o que pensava sobre a educação, 

respondeu enfaticamente: - “Rabo não tem cabeça”. Quis ela dizer que, se não se tem cabeça, 

se não se pensa, nada se resolve. Acrescentou que a ”ignorância é o mal da sociedade” e que  
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“o ignorante nunca vai ser livre dos preconceitos; vai ficar sempre aprisionado na sua própria 

ignorância”. “A educação liberta”, continuou,  afirmando também que “a educação é péssima” 

e que “as escolas não ensinam nada [...]; alguns professores põem as coisas na lousa e pronto, 

a maioria é como garçom...”  Fez lembrar Paulo Freire, para quem: “Desta maneira, a educação 

se torna um ato de depositar, em que os educandos são os depositários e o educador o 

depositante” (FREIRE, 1987, p. 58). A mesma entrevistada informou: “Eu sento e leio para as 

minhas filhas; conto histórias educativas e, depois, dou a revistinhas para elas brincarem, para 

despertar o interesse a leitura”. De novo, lembrou o educador pernambucano: “A existência, 

por que humana, não pode ser muda, silenciosa, nem tampouco nutrir-se de falsas palavras, 

mas palavras verdadeiras, com que os homens transformam o mundo” (FREIRE, 1987, p. 78).   

 Um outro morador afirmou:  

 

Se eu não tiver um estudo, uma leitura, uma educação, o saber das regras, saber dos 

direitos... com a educação saberei um pouco dos meus direitos; então saberei até que 

ponto sou livre, que terei minha liberdade. É dessa forma que irei lutar pela minha 

liberdade, que é o direito de ir e vir, de circular e não ser abordado pelo homem da 

lei... que ele pode pisar em mim e eu ficar quieto. Tenho de saber um pouco do meu 

direito para que eu seja livre. 

 

Assim, este entrevistado, além de ter uma visão clara sobre opressão e repressão, 

também tem clareza sobre o papel da educação crítica enquanto instrumento de libertação. A 

busca da real liberdade é a que faz com que uma pessoa tenha a capacidade de refletir 

criticamente sobre ela, desenvolvendo uma visão de mundo integrada com formação humana 

nos contextos histórico-sociais específicos. Este tipo de educação permite identificar o opressor 

e os meios de combater sua opressão. Como a liberdade, a opressão é histórica, isto é, nem 

sempre existiu e pode ser suprimida.  

A capacidade crítica do oprimido, adquirida por meio de uma educação emancipadora, 

é vista como rebeldia pelo opressor. O opressor jamais aceitará o processo de autolibertação, 

do oprimido, mas tentará mantê-lo submisso e obediente, “protegido” pela “generosidade” do 

opressor, que lhe “garante” a “liberdade”. Toda forma de opressão tenta criar dependência e 

obrigação de ser grato ao senhor, de servi-lo sempre, para que sejam “acomodados e adaptados, 

‘imersos’ na própria engrenagem da estrutura dominadora, enquanto não se sentem capazes de 

correr o risco para assumi-la” (FREIRE 1987. p. 35). 

Apesar das ameaças e dos “favores” dos opressores, os(as) moradores(as) de rua só se 

libertarão se virem a libertação como superação da dominação, por mais dolorosa que seja. De 

fato: 
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Os oprimidos que introjetam a “sombra” dos opressores e seguem suas pautas, temem 

a liberdade, na medida em que esta, implicando na expulsão desta sombra, exigiria 

deles que “preenchessem” o “vazio” deixado pela expulsão, com outro “conteúdo” – 

o de sua autonomia [... ] A liberdade, que é uma conquista, e não uma doação, exige 

uma permanente busca (id., ib., p. 35).  

 

A libertação que não se confunde com uma iniciativa generosa dos opressores, mas, 

sim, com uma ação conscientemente crítica,  conquistada, autolibertadora e autônoma, não se 

dá de forma imediata, é um processo histórica e socialmente construído, no contexto de um 

processo de educação progressista, com o potencial poder de transformar o mundo. A 

verdadeira libertação é fruto de uma vigília permanente e de cuidados atentos, para que este 

espaço não seja ocupado pelo opressor, que não liberta quem quer que seja, nem a si mesmo. 

“A libertação, por isto, é um parto. É um parto doloroso. O homem que nasce deste parto é um 

homem novo que só é viável na e pela superação da contradição opressores-oprimidos, que é a 

libertação de todos” (id., ib., p. 36). 

O morador de rua está à mercê do acaso. Dentro do seu mundo, na maioria das vezes, 

nem busca, a cada dia, alimentar expectativas. Na maioria das vezes, cansa-se da falsa 

esperança de ser visto como ser humano, ser acolhido e reincluído 

Mesmo estando em condições subumanas, os (as) moradores(as) de rua produzem 

conhecimentos, ensinam e aprendem, incialmente com sua curiosidade ingênua que, “na 

verdade, [...]  ‘desarmada’, está associada ao saber do senso comum [e] é a mesma curiosidade 

que, criticizando-se cada vez mais metodicamente rigorosa do objeto cognoscível, se torna 

curiosidade epistemológica” (FREIRE, 1997, p. 14). 

Destacar mais uma vez o universo feminino é necessário, porque não é uma tarefa 

fácil abordá-lo todo de uma só vez. A exclusão, a opressão e a repressão, ainda que tenham um 

substrato comum para todos os oprimidos, independentemente de gênero, quando voltadas para 

a mulher, pode-se dizer se apresentam com outras características, mais exacerbadas, mais 

significativas, ainda mais quando se trata de mulher morada da rua. Os questionamentos, as 

necessidades, os sonhos e os poderes, enfim, tudo para mulher ganha outro formato, outra 

dimensão, outro grau. Assim, a questão se torna mais contundente: De que forma poderá a 

moradora de rua ser protegida das barbáries, não só do poder público e da sociedade em geral, 

mas, também, da violência que ocorre na convivência em seu próprio meio? A violência contra 

a mulher é uma coisa patente em nossa sociedade que, em geral, enxerga a população feminina 

como submissa e naturalmente frágil e, portanto, incapaz de reação. Histórica e culturalmente, 

essa submissão a coloca em condições desfavoráveis. Sua vida na rua a desfavorece mais ainda: 
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a sociedade machista a considera leviana e como “facilitadora sexual”, culpando-a e debitando 

na conta dela a responsabilidade por ter “caído nessa vida”. Chega-se a dizer abertamente que 

ela poderia sair “dessa vida” encarando um trabalho de doméstica. 

Freire afirma que: 

  

A desumanização, que não se verifica apenas nos que têm sua humanidade roubada, 

mas também, ainda que de forma diferente, nos que a roubam, é distorção da vocação 

do SER MAIS. É distorção possível na história, mas não vocação histórica. Na 

verdade, se admitíssemos que a desumanização é vocação histórica dos homens, nada 

mais teríamos que fazer, a não ser adotar uma atitude cínica ou de total desespero. A 

luta pela humanização, pelo trabalho livre, pela deslienação, pela afirmação dos 

homens como pessoas, como “seres para si”, não teria significação. Esta somente é 

possível porque a desumanização, mesmo que um fato concreto na história, não é 

porém, destino dado, mas resultado de uma “ordem” injusta que gera a violência dos 

opressores e esta, o ser menos (1987, p. 30). 

 

Como foi visto, as mulheres, com suas dificuldades, são submetidas à prostituição nesse 

universo, pelos membros do próprio grupo social. 

Uma moradora de rua entrevistada disse que, mesmo que a mulher tenha vergonha e 

dignidade, ela passará dificuldades na rua. Porém, se ela não tiver vergonha e for digna do que 

estiver fazendo, reduzirá ou amenizará as dificuldades. Sofrem mais, as que não têm um 

parceiro masculino, por estarem muito desprotegidas. “O homem cai dez vezes e, quando se 

levanta, será o mesmo homem; sendo que, se a mulher cair um dia, quando se levantar não será 

a mesma mulher”. Assim pensam as entrevistadas. Na maioria das vezes, as mulheres são 

vítimas da violência dos próprios companheiros; contudo, sem eles, seria pior; com ele, conta 

com uma certa proteção em relação a outros(as) moradores de rua, pois, no “código da rua”, na 

“ética da rua”, outros e outras não a agredirão, pois ela é uma mulher acompanhada, uma 

mulher que tem dono; torna-se intocável por outros membros dessa população. Entretanto, se 

for punida pelo próprio companheiro, a mulher não terá proteção de outros moradores de rua. 

Dizem que não se deve encerrar uma obra com uma citação. Contudo, dada sua 

propriedade para sintetizar o sentido deste trabalho, ele será concluído com a dedicatória que 

Paulo Freire epigrafou nas primeiras páginas de Pedagogia do oprimido, sua obra maior: “Aos 

esfarrapados do mundo e aos que neles se descobrem e, assim descobrindo-se, com eles sofrem, 

mas, sobretudo, com eles lutam” (1987, p. 17).  
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ANEXO 

TRANSCRIÇÕES DAS ENTREVISTAS 

 

 

N.º Nome Idade Profissão Estado Civil Pai e Mãe Filhos Local 

2 Carlos 

Sujeito A 

53  Garçom Separado sem 5 Rua 

 

 

F. Já estudou? 

C. Até a segunda série. 

F. Há quanto tempo morando na rua? 

C. Cinco anos 

F. Porque parou de estudar? 

C. Tive de trabalhar, trabalhava a noite então veio junto o desinteresse, trabalhava a 

noite e não tinha coragem de levantar cedo para ir para a escola, este foi um dos motivos, mas 

o desinteresse foi geral sempre. 

F. O que é educação para você? 

C. É a de pai e mãe, as de hoje não tem conversa reta. 

F. O que é conversa reta? 

C. Um diálogo sem falar besteira. 

F. O que você pensa sobre a família? 

C. É muito bom. Saí de casa com 15 anos, tive cinco mulheres e cinco filhos em um 

curto espaço de tempo, saí de casa e tive esta vida por que optei em viver assim. Gosto de 

puteiro, baralho e cachaça, isso não combina com família. 

F. O que a família significa para a educação? 

C. Tudo. Tem de acompanhar os filhos em tudo, na escola, nos passeios, sempre ver 

como eles estão, as amizades, como pai tem de estar sempre presente. 

F. A rua educa? 

C. Educa. 

F. Qual a sua opinião sobre a educação da rua? 
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C. A educação da rua é boa, você conhece todo tipo de gente, boa e ruim, é você que vai separar 

e absorver o que for melhor para você, mas aprende muito sim. 

F. Existem outros meios de educação que você conhece? 

C. Hoje têm vários, para que se interessa, cursos de aperfeiçoamentos. 

F. O que você pensa sobre estas formas de educação? 

C. Eu acho boa. Mas está muito difícil de educar, a juventude se perdeu. 

F. O que você pode-me falar sobre a educação da mídia? 

C. A mídia é ela mesmo que incentiva tudo que não presta hoje em dia, tem mídia boa, 

mas parece que a sociedade gosta do lado podre da mídia, a violência, a destruição e tudo mais. 

F. O que você entende e pode-me dizer sobre a liberdade? 

C. Eu me sinto liberto, sou temente a Deus, não preciso de igreja, preciso me manter 

sempre bem, liberdade é tudo para não ser um refém. Vou volto para onde quero. A rejeição 

da sociedade é normal, é você que têm de fazer, o cidadão têm direito de ir e vir, porém tem 

deveres também. 

F. Qual a relação entre a educação e a liberdade? 

C. Na própria escola você aprende os direito e deveres, como proceder e é a partir daí 

é que você segue. 

F. Qual é a sua opinião sobre escola? 

C. Péssima. A educação está mal, ela não existe, é somente para preencher algumas 

coisas que a sociedade burguesa precisa. 

F. Quais são as necessidades e as diferenças sobre homens e mulheres moradores de 

rua? 

C. A mulher de rua todo mundo julga pá. Que ela não tem capacidade. Para mulher é 

mais fácil, sempre alguém quer ajudar. Se você colocar um cobertor embaixo da ponte, todos 

doam alguma coisa, para que trabalhar? Isto é para o homem e para mulher. A mulher e o 

homem perdem a moral, é por isso que a sociedade rejeita. 

F. Qual a diferença entre moral na rua, albergue e no casarão abandonado?  

C. No casarão você não vai morar sozinho, o que não vai ser coisa boa, no albergue se 

não tiver atitude vira vagabundo, tem tudo, comida roupa e tudo mais, a rua é normal, você 

conhece, já teve lá. 

F. Qual a sua opinião em ganhar coisas na rua? 

C. Elas acreditam que..., elas se sentem bem, perante a sociedade, isso é uma falsa 

generosidade. A pobreza gera riqueza, ela recebeu por que dizem que vão doar, doam uma 

parte e a outra comercializa. 
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F. Como os moradores de rua são tratados pelos funcionários do albergue? 

C. Eles têm treinamento para lidar com moradores de rua, os próprios moradores 

acabam com o albergue, os moradores perderam espaços pelo próprio comportamento, muitos 

estão na rua para não serem cobrados. 

 F. Você muda muito de lugares na rua? 

C. Não. 

F. Por quê? 

C. Já estou acostumado, tenho um bom conhecimento aqui. 

F. O que você acha das mudanças? 

C. Eu quero mudar, estou à procura de trabalho, eu quero e vou mudar por que eu quero. 

F. Você gosta de mudanças? 

C. As mudanças são bem-vindas, senão eu fico parado no tempo. 

F. O que é felicidade para você? 

C. Eu acredito em momentos felizes. 

F. O poder público em relação aos moradores de rua, o que você me diz? 

C. Eles procuram acertar a vida dos moradores de rua, mas vai ser difícil. 

F. Por quê? 

C. Eles têm de fazer, eles tem de fazer algo, o Estado tem de dar algo para este povo 

fazer. 

F. O que e como o Estado deve fazer? 

C. Fazer pesquisa, antes os moradores eram mais velhos, hoje tem muitos jovens, você 

que está fazendo pesquise deve ter observado isso. 

F. O que e como o Estado deve fazer para melhorar a vida deste povo? 

C. Comida tem, roupa tem, albergue mesmo que precário também têm, deve fazer um 

cadastramento e qualificar esse povo, no estado brasileiro está precisando de mão de obra 

qualificada, cuidar senão mais tarde vai dar mais problemas, o povo precisa sair das ruas, mas 

precisa cuidar dos que estão doentes e em seguida qualificar, incentivar. A prefeitura deu 15 

reais por dia, colocou num hotel, resolveu o que, nada. No período que estou na rua acredito 

que não tenha solução. 

F. Vou te fazer uma provocação, não tem solução ou não tem vontade política? 

C. Não adianta os políticos fazerem isso aí que cada vez vão ganhar mais e mais, vou 

tornar repetir a você, não adianta, é cultural no Brasil, a pobreza gera riqueza, tem de existir a 

miséria para manter o povo rico, se quiser é isso, se não quiser vai ser assim mesmo, você acha 
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que eles têm amor ao Brasil, ao povo, se existir são poucos, somente quem esteve nos porões 

para defender a soberania. 

F. Como você avalia os moradores de rua de outras quebradas? 

C. Eu aqui não vou entrar em outro lugar, não vou sair daqui assim não, agora quando 

têm um evento vem gente de todos lugares, é um dia só então são moradores, são aventureiros, 

oportunistas que não sem daquilo também. Agora os moradores pegam os próprios moradores, 

o espaço tem de ser respeitado, na rua têm códigos, você sabe disso. 

F. Sua trajetória, diga um pouco dela. 

C. Fiquei desempregado, comecei a comprar algumas coisas para vender, veio o rapa e 

me levou tudo duas vezes, fui ficando aqui e estou até agora, mas estou bem, ganho o meu 

dinheirinho e me mantenho aqui na rua. 

F. acabou, acabou muito obrigado. 

 

N.º Nome Idade Profissão Estado Civil Pai e Mãe Filhos Local 

3 Suzana 

Sujeito B 

36  Doméstica Separada Mãe 3 Rua 

Paissandu 

 

 

F. Há quanto tempo você mora na rua? 

S. Há 15 anos 

F. Porque você parou de estudar? 

S. Já terminei 

F. Você não pensa em fazer um curso superior? 

S. Não 

F. Para você, o que é educação? 

S. Tudo de bom... 

F. Tudo de bom...! 

S. Mas aqui no Brasil é difícil né...! 

F. Você pode falar mais alguma coisa sobre educação..., o que ela significa para você? 

S. É uma oportunidade de crescer na vida né..., e o que mais eu vou falar, a oportunidade 

é crescer e vencer na vida né, mais dignidade né, não é verdade, não sei mais o que falar, é tudo 

que é de melhor na pessoa, tem é ter educação, tem muitas pessoas que ficam sentidas né, não 

conseguem, ah..., não tem mais não. 

F. O que você pensa sobre família? 
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S. Nunca participei muito de família entendeu, minha família não gosta muito de mim, 

então eu não gosto muito de família não. 

F. Qual a importância que ela tem para a educação? 

S. Eu não gosto muito de família não, eu não tenho nem o que falar, eu não tenho família 

não, eu sou sozinha, só eu e Deus, para mim a família não faz parte da educação nem em nada, 

para minha pessoa. 

F. Me diga uma coisa, a rua educa? 

S. Isso é besteira..., ensina só fazer besteira, educa só no sentido de besteira, fazer 

besteira, abortar, matar, roubar..., só isso que a rua educa, isso daí para pior. 

F. A rua para a educação... 

S. É ruim, muito ruim... 

F. que conceito que você tem para a educação... 

S. A educação é horrível, eu não vejo conceito bom nenhum. 

F. Mas você acha que a rua é capaz de extrair, tirar da rua alguma coisa boa em relação 

à educação? 

S. Claro que não, eu tenho certeza que não. 

F. A rua não produz educação? 

S. Aquele que falar que produz está ficando louco. 

F. Existem ouros meios de educação que você conhece? 

S. É só você indo para a escola mesmo, é o único meio que você tem. 

F. Tirando a escola, e a educação familiar o que você pode me dizer disso? 

S. Eu já falei, pra mim não tem, pra mim não existe a educação familiar, eu não sei nem 

o que é isso, não quero nem saber. 

F. E, para você outros meios de educação... 

S. Não tem. 

F. Me fala um pouco sobre a educação da mídia. 

S. Da mídia...? 

F. E, da mídia! 

S. como assim da mídia? 

F. Mídia, televisão, rádio, cinema... 

S. Televisão, rádio não dá educação nenhuma não, televisão é só ilusão, o único meio 

é você ir para escola mesmo, lutar para vencer na vida só, mais nada. 

F. E as produções televisivas, do rádio para educação, você pode falar sobre ela? 
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S. Não tem, o rádio e televisão não educa ninguém não, é uma grande besteira também 

né?! 

F. Quando você diz besteira... 

S. Tudo que não presta...! 

F, Você pode dar alguns exemplos... 

S. Você..., uma que você acredita em coisas drásticas, outra que fica o dia inteiro 

fazendo merda, não aprende nada de educação, não aprende nada. 

F. E nas revistas? 

S. Só se for em gibis, nos gibis pode ser, as revistas é mais falando da vida dos outros, 

mas também não tem educação nenhuma. 

S. Vai demorar? 

F. Não, é rápido. 

F. O que você entende sobre liberdade? 

S. Liberdade é a que eu tenho, sou livre, eu não faço nada, fico só deitada aqui o dia 

inteiro, isso é a liberdade! 

F. É a liberdade..., então você entende esta situação de morador de rua como liberdade? 

S. Sim, a situação do morador de rua é de liberdade. 

F. Mas porque você acha que é liberdade? 

S. Porque é né, você não trabalha, você não tem preocupação com nada, não é uma 

liberdade..., você vai e volta para onde você quiser..., não é ou não? 

F. Não sei..., é? 

S. É. 

F. Então, para você liberdade... 

S. É o que eu tenho. 

F. É isso? 

S. É. 

F. O que você entende da relação da educação com a liberdade? 

S. Olha, a educação quem tem que ter é você mesmo e a liberdade é o que eu tenho. 

F. E a relação educação e liberdade. 

S. Eu tenho, você mesmo, você que tem que ter sua liberdade e sua educação, as duas 

é uma só... 

F. As duas... 



127 

 

S. É uma só, eu tenho a minha liberdade e tenho a minha educação do jeito que eu sou..., 

se você mora na rua e tem a liberdade e não tem a educação, aí não tenha nada, não existe a 

liberdade junto (ela quis dizer sem) educação. 

F. Então a relação da liberdade e a educação é isso? 

S. Vai demorar? 

F. Não, tem só um pouquinho..., tem só isso aqui ó! 

S. Eita porra...! 

F. Qual é sua opinião sobre escola? 

S. Ah..., escola é bom. 

F. Fala um Pouco. 

S. Quando eu estudava da escola, era muito bom, eu gostava, eu gostava. 

F. Fala um pouco. 

S. Só isso, é boa. 

F. que tipo de educação para as pessoas. 

S. Como assim? 

F. Que tipo de escola ou de educação que você acha que seria boa. 

S Qualquer uma que tiver para estudar meu, depende de você, depende de você. 

F. O que você acha das escolas. 

S. É boas, hoje em dia está boa, no meu tempo não era tão boa não, mais hoje em dia é 

muito bom. 

F. Agora é uma pergunta nega, é sobre mulher, qual a diferença e dificuldades entre... 

S. A mulher corre o risco de ser estupradas e os homens não, as mulheres brigam mais, 

e os homens não, os homens gostam mais é de beber pinga, só isto. 

F. Quais as dificuldades que vocês têm? 

S. Só isto, de ser estuprada, de brigar toda hora, a gente não consegue comida muito 

rápido, fácil que nem os homens, o que acontece que a gente é muito humilhada às vezes prá 

caramba. 

F. Humilhada por quem? 

S. A mulher que mora na rua é humilhada por todos da sociedade por ser mulher. 

F. Humilhada por... 

S. Todos da sociedade por a gente ser mulher. 

F. Estas são as dificuldades que você caracteriza. 

S. Isso. 

F. Você sabe qual a diferença entre morar na rua, morar no albergue... 
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S. Albergue é muito ruim. 

F. E num casarão abandonado? 

S. Não, não tem nenhuma tem, porque no albergue você entra uma hora e você tem que 

sair né e no casarão se você quiser ficar dormindo o dia inteiro você fica, é igual à rua, eu acho 

melhor o casarão. 

F. Quando você diz eu acho melhor, porque é melhor? 

S. Porque no albergue você tem que sair, não pode ficar lá o dia inteiro. 

F. E a rua? 

S. A rua não tem como, eu acho melhor. 

F. escuta uma coisa. 

S. Vai demorar? 

F. Não.  

F. Como as pessoas são tratadas nesses lugares, você sabe? 

F. No albergue, no casarão, na rua... 

S, No albergue é legar, porque você come, bebe, você toma banho e na rua você já não 

tem tudo isso. 

F. Como as pessoas que moram na rua são tratadas pelo poder público? 

S. Ah..., com uma diferença total. 

F. Quando você fala diferença total, o que você quer dizer com isso? 

S. O poder público não gosta da gente não... 

F. O poder público... 

S. Eles não gostam da gente não, eles querem mais que a gente se ferre 

F. O poder público... 

S. Quer mais que a gente se ferre. 

F. Ele vem falar com vocês? 

S. Não, nunca, que nem você que vem fazer entrevista, mas para ajudar não, muito 

difícil, são poucos. 

S. Vai demorar? 

F. Não. Qual é sua opinião de ganhar as coisas na rua, fale um pouquinho das pessoas 

que doam. 

S. São pessoas boas de coração, mas eles não são obrigados né, é muito humano né? 

F. Como as pessoas são tratadas pelos funcionários do albergue? 

S. São bem, na verdade eu nem sei como falar porque eu não frequento albergue, meus 

amigos que vão diz que alguns são bons e outros não. 
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F. Você muda muito de lugares na rua? 

S. Não, só fico num lugar só. 

F. Você não gosta de mudanças, o que você acha da mudança? 

S. Horrível. 

F. Por quê? 

S. Porra tem de ficar num lugar só, como vai ficar indo para um lugar que não conhece 

ninguém, eu prefiro ficar num lugar só, eu fico só aqui. 

F. Felicidade, fala um pouco dela. 

S. Não tenho... 

F. Fala alguma coisa sobre ela... 

S. Eu não vou falar porque eu não tenho. 

F. Você não tem opinião sobre ela? 

S. Eu não tenho felicidade nenhuma, eu nem gosto de falar sobre isso. 

F. Agora, me diga uma coisa, voltando a falar do poder público, o que eles poderiam 

fazer para melhorar a vida dos moradores de rua? 

S. Ah... não sei, é dar mais atenção né!!! 

F. O que é dar mais atenção para você? 

S. É pegar todos, não existe um monte de casas abandonadas poraí, dá metade prá gente 

né, começar arrumar um trabalho, isso que eu acho que eles deviam fazer se vai invadir uma 

casa aí eles expulsam a gente, eles expulsam, com as mães com crianças e tudo, cê acha que 

eles vã querer ajudar... 

F. como você e o que pode dizer sobre os moradores de rua de outras quebradas? 

S. Eu não posso falar porque eu não saio desse lugar, então eu não conheço os 

moradores de rua de outros lugares. 

F. E quando eles vêm para cá? 

S. Eu nem falo muito, eu fico mais dormindo. 

F. Agora, me diga como chegou aqui, fala um pouco. 

S. Briguei com a minha família e vim morar na rua, saí faz tempo de casa e vim morar 

na rua, só isso, peguei um busão e cheguei aqui e aqui estou RS, RS RS,..., 

F. Ficou invocada com a turma, saiu andando falou fui e já era... mais RS RS e eles te 

procuram? 

S. Não. 

F. Escuta uma coisa, pretende sair da rua? 

S. Pretendo sim. 
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F. Escuta, o que tem em mente prá você? 

S. Casar com um homem bastante rico RS RS ... 

S. que goste de mim e me tire daqui... 

F. Outras formas têm? 

S, Não. 

F. Você não pensa em outra forma de sair da rua? 

S. Nem posso arrumar emprego que eu tenho passagem, então emprego para mim é fora 

de questão. 

F. Então, está dizendo que quem tem passagem tem dificuldade de arrumar emprego? 

S. Com certeza, ainda mais quem é procurada, procurada. 

S. Ai eu vou ficar lá dentro, presa. 

F. Então, está querendo dizer que às vezes morar na rua é uma alternativa prá você ser 

estar em liberdade, prá você não estar presa? 

S. Isso, resumindo!!! 

F. Você está dizendo que se sair daqui o Estado pode te prender? 

S. Se eu aprontar algo sim, ou se eles me acharem né, eu sou procurada,  

F. Tá bom, e seus filhos? 

S. Meus filhos estão bem. 

F. Grandes já. 

S Já. 

 F. Quando saiu de casa deixou todos? 

S. Meus irmãos tomaram eles de mim. 

F. Então Tá bão... 

S. Eu to com fome...!!! RS.. RS ... 

F. Então eu agradeço viu nega, viu preta, me ajudou. 

S. Já que insistiu em me ajudar, me paga uma comida que estou com muita fome. 

F. Eu vou lá buscar. 

S. Mas você volta né, todos falam que voltam e não voltam. 

F. Eu voto sim. 
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N.º Nome Idade Profissão Estado Civil Pai e Mãe Filhos Local 

5 Renato 

Sujeito C 

41 Cozinheiro Solteiro sem sem Rua 

 

F. Há quanto tempo mora na rua. 

R. 20 anos. 

F. você já estudou né? 

R. Já, mas só sei ler e não sei escrever. 

F. Porque parou? 

R. Não tive mais vontade, a verdade é essa. 

F. Qual o motivo de perder a vontade de estudar? 

R. Porque não tenho paciência né...! 

F. Paciência..., mas o que fez perder a paciência da escola, dos estudos? 

R. Falar a verdade nasci de sete meses, qualquer coisinha para mim já não serve, 

qualquer coisa que acontece e pego e vou embora, qualquer coisa que eu faço eu não termino, 

sempre paro na metade. 

F. Para você, o que é educação? 

R. A educação para mim é cuidar das crianças que mora na rua, fumando droga, ficar 

no colégio interno do jeito que eu fiquei também, cuida dessas crianças, dar mais estudos para 

eles, para mim é isso educação. 

F. Tem mais alguma coisa que acha que pode ser educação? 

R. Só isso, parar com essas drogas, essas drogas não vira, não vira, todo mundo curte 

essas coisas. 

F. Família, família, família, Rs..., família é um problema geral para quem mora na rua, 

todos tem problemas com família, mais Rs..., enfim, o que pensa como família? 

R. tenho cinco irmãos, cada um mora num estado ou cidade diferente, um mora em 

Goiânia, em Araçatuba, em Jundiaí e eu moro aqui na rua, todos são formados, tem casa boa, 

tem família, eu já sou tio avô, tenho irmão que é político e militar em Araçatuba, tenho irmão 

que já trabalhou na TV bandeirantes, por causa da droga ele saiu, hoje ele tem deficiência na 

perna, mas família prá mim, de verdade é pai e mãe, que nem minha irmã me disse, depois que 

cresce cada um para o seu lado, ninguém vai tomar conta de mim e nem eu vou tomar conta 

deles. 

F. Agora o que você pensa sobre família, você me disse o que é família, agora eu preciso 

que me diga o que pensa sobre família? 
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R. É a união, um ajudar o outro, mas no meu caso é um pouco mais difícil isso. 

F. Agora..., o que ela (família) é importante para a educação? 

R. Para mim é muito difícil de explicar isso, eu não tenho família, é muito difícil...! 

F. Mas, o que pensa o que ela é importante para a educação, mesmo você sendo sozinho, 

tem uma consciência e uma opinião formada, o que ela é importante para a educação? 

R. Meus irmãos e minhas irmã cuidam do filho deles e dão uma boa educação, meu 

sobrinhos que mora em Itapecerica da Serra faz engenharia mecânica, isto é uma boa educação, 

os meus que moram no interior, que também trabalha tudo, meus irmão ajudam eles, isto é 

família, é isso que eu sei explicar né Rs...,  

F. É..., eu entendi, mas eu preciso saber de você, qual é a importância dela para a 

educação? 

R. Depende dos pais entendeu, dos pais. 

F. Me diz uma coisa, a rua educa? 

R. A gente aprende na rua, não é a rua que educa, a gente aprende a viver na rua, com 

a rua, a rua não educa ninguém, a gente aprende a viver na rua no dia a dia, o que a gente vai 

fazer, o que a gente vê, a gente vai aprendendo e, vai vivendo a vida, mesmo que é ser 

educado... 

F. De uma forma assim, subjetiva, o que a rua pode contribuir com a educação de uma 

pessoa? 

R. O trabalho...,  

F. A sua opinião sobre a educação da rua... 

R. É..., moro na rua mas trabalho, trabalho de manha para o seu Wilson, ganho meu 

dinheirinho. Eu não sei falar muito bem né...! 

F. Quais os outros meios de educação que você conhece? 

F. Outros meios de educação...! 

F. existe outros meios de educação que você conhece e quais são? 

R. Eu não sei dizer direito mas... 

F. Diga de qualquer jeito, do jeito que consegue falar...! 

R Do jeito que eles me respeitam vou respeitar eles para ter uma boa educação, por 

exemplo... 

F. A pergunta é assim... 

R. Respeitar uns aos outros na rua, os pedestres qualquer morador de rua um respeitar 

o outro, para mim isto é educação entendeu.... 

R. Eu não sei falar direito. 
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F. Estamos conversando, fala de qualquer jeito, não precisa falar bem não, a nossa cara 

é essa, nós somos da rua, a nossa linguagem é essa, a nossa cultura é essa, o nosso jeito de falar 

é esse, não precisa falar igual a eles, aqui nós não somos iguais a eles, nós somos diferentes 

deles, aqui na rua nós temos a nossa própria cultura... 

R. É que eu fico envergonhado... 

F. Não, você fala do jeito que sabe falar, do jeito que sabe falar é o jeito certo de se 

falar, é a linguagem do povo, é a cultura do povo, então vai lá, está conversando comigo, fala 

do jeito que quiser e souber. 

R. Vou falar uma coisa pro senhor, eu fui criado aqui na antiga FEBEM, Tatuapé, antiga 

FEBEM, meu pai faleceu depois da minha mãe, eu e meus irmãos somos todos da FEBEM, o 

mais velho acabou indo para casa da minha madrinha, eu fui criado na FEBEM até os dezoito 

anos, lá em Mogi Mirim, eu gostei, não é que eu gostei, eu fui pego pelos meninos e eu sou 

assim do jeito que eu sou, você já percebeu né, sou homossexual, mas eu respeito às pessoas, 

de criança ao adulto, nas minhas caminhadas sempre rolam algumas coisas, ei vão sair, então 

eu nem durmo aqui, as vezes eu durmo, mas geralmente eu vou para outras quebradas, ajudo o 

cara da tapioca, quando acaba o serviço com ele eu vou para o outro lado. 

F. Faz o seu caminho...! 

R. É, faço o meu caminho, mas eu fico aqui nesta carroça... 

F. Então, vamos falar sobre a educação da mídia, educação da mídia, pode falar um 

pouco sobre a educação da mídia Rs... 

R. Rs..., eu fico olhando assim né, às vezes eu fico com os olhos meio parado assim...! 

(falando e pensando sobre sua vida) 

F. Você pode ficar à vontade Rs..., olha pra onde quiser..., fala um pouco sobre a 

educação da mídia...! 

R. A questão da mídia, o que eu acho hoje, o programa que eu não assisto mais já assisti, 

é a cultura, da bom exemplo pras crianças em estudo e tem o programa do Roberto Marinho de 

manha na tv, o tele curso, mas o resto novela filme e está aprendendo e faz na rua entendeu? 

F. Mas o que entende sobre boa educação? 

F. Quando você diz boa educação o que quer dizer, o que entende sobre boa educação? 

R. Estudo, que passa na televisão, a pessoa passa pro público, que é a televisão e, que a 

pessoa que está assistindo vai aprender o que ele está falando, entendeu? 

F. Mas você disse que novela, filme, esses programas etc e tal, disse que não dá boa 

educação... 

R. Tudo isso, matam, roubam, estupram,... é isso. 
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F. Então isso prá você...? 

R. Não é uma boa educação, uma boa música é uma boa educação, MPB, mensagem de 

amor, cultura, isto é uma boa educação. 

F. Agora vamos falar de outra coisa que é liberdade. 

F. O que você entende por liberdade? 

R. A liberdade no tempo da Princesa Isabel, que libertou os escravos, agora nós 

brasileiros libertos por todos, hoje a mulher é liberta, hoje o negro é liberto, mas é 

discriminados pelo povo, pelo branco, pelo povo rico, não só pelo pobre, mas pelo povo rico, 

mas nós temos uma liberdade que nem todos os países tem, nos outros países é tudo certinho, 

aqui você anda à vontade, pode joga cigarro no chão, pode tomar cachaça, outros países não 

pode, lá é tudo limpinho. 

F. Agora, o que você compreende sobre esta relação da educação e liberdade? 

F. Você falou sobre educação e sobre liberdade, agora eu preciso saber da relação da 

educação e liberdade, o que pode dizer o que entende. 

R. Sabe que estou pensando, que eu não tenho cérebro para isso não. 

F. Tem sim, pode falar... 

R. É uma coisa boa. 

F. O que é uma coisa boa Para você? 

R. É tanta palavra que eu já nem sei mais. 

F. Sabe sim, não precisa explicar, só fala o que acha, falou sobre educação, falou sobre 

liberdade, falou sobre que é uma coisa boa, mas o que é uma coisa boa em relação ao assunto 

que pensa? 

R. Coisa boa é isso, a criança vendendo bala (trabalho), o povo indo para casa, isso daí 

é liberdade. 

F. Relaciona a educação com a liberdade, falou da liberdade, falou da educação, agora 

a relação da educação com a liberdade, o que pensa sobre isso. 

R. É o que eu te falei agora (liberdade e trabalho, ação). 

F. Agora, qual a sua opinião sobre a escola? 

R. Escola prá mim..., eu não sei explicar! 

F. Fala, não precisa explicar, é só falar. 

R. É boa educação, não sei explicar. 

F. Qual a sua opinião sobre escola, o que você entende sobre escola? 

R. É uma coisa boa, a criança estuda e se formar. 
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F. Quais as diferenças e as dificuldades, que acha que existe entre homens e mulheres 

moradoras de rua? 

R. Prá mulher é mais difícil, a mulher precisa ter um companheiro prá cuidar dela, ela 

sozinha na rua ela não vive, homem é mais fácil, homem vai pra qualquer lugar, dorme em 

qualquer lugar, medo tem, mas tem a segurança e se apega em Deus. 

F. existem duas palavras, dificuldade e medo, qual a dificuldade que a mulher ta na rua? 

R. Pedir, esta é uma a dificuldade, e quando esta na rua, ela faz programa com outro 

homem prá poder viver, eu já vi muita gente formada na rua, já vi muitas fazendo programa 

para poder viver. 

F. E o medo quando você falou, e o medo, que medo é esse e do que? 

R. Na hora de deitar, de dormir, o povo tem que escolher o lugar certo pra poder 

descansar, perto de outras pessoas, da polícia, mas nunca está em segurança, é isto. 

F. Esta falta de segurança que me diz, o que ela pode provocar? 

R. Morte. Roubo, agressão física. 

F. Qual a diferença entre morar na rua, em albergue ou em casarão abandonado e, como 

as pessoas são tratadas nesses locais pelo poder público? 

R. Prá mim é melhor morar na rua, porque no casarão abandonado não vê quem tá 

chegando perto. 

F. E no albergue? 

R. albergue é muito ruim, muito ruim, tem hora pra entrar, alguns te acorda de 

madrugada, outros, quando o caps chega para buscar a gente, eles chegam de madrugada, o que 

adianta ir para o albergue, para dormir umas duas três horas, então a rua é melhor do que o 

albergue. 

F. Nós vamos falar de ganhar as coisas de pessoas na rua, o que você acha de ganhar as 

coisas de pessoas na rua? 

R. É muito bom, sabia, eu gosto de ganhar. 

F. Fala um pouco das pessoas que doam as coisas para moradores de rua. 

R. É, são pessoas boas, trata a gente bem com educação, acham que a gente merece e 

precisa, então é isso. 

F. Quando você fala de sofrimento, o que quer dizer sobre isso, sofrimento. 

R. Sofrimento é o que nós estamos vivendo na rua, sofri estou sofrendo com saudade 

da família, dos meus pais. 

F. Saudade, saudade, o que pode dizer sobre saudades? 
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R. Saudade é uma coisa muito forte, que fica dentro do coração, dos meus pais, tenho 

uma família grande, na rua. 

F. Como são tratados os moradores de rua por quem trabalha nos albergues, como os 

funcionários de albergues tratam os moradores de rua? 

R. Tratam a gente muito mau, não tratam a gente bem não. 

F. Quando você fala mal, o que você quer dizer, o que é tratar mal para você? 

R. Mau prá mim, dentro do albergue, pega a fila grande, colocam algumas pessoas e 

dizem que não tem mais vagas, se a gente reclama eles brigam, chega até bater em alguns, 

humilham, e mandam procurar algum lugar para dormir, só mandam pegar pernoite, e nunca 

arrumam vagas. 

F. O que é uma pernoite? 

R. Pernoite é para dormir e sair, vaga, você chega na hora certa, deixa a mochila lá 

dentro, toma banho janta e dorme quem não tem vaga fixa, pega a fila e dizem que acabou a 

vaga, quando olhamos para dentro, está cheio de vagas, camas vazias. 

F. Você muda muito de lugares na rua, você gosta de mudanças? 

R. Mudo. 

F. Porque muda? 

R. Para sair um pouco.  

F. E você gosta das mudanças? 

R. Gosto. Um dia quero mudar de vida. 

F. O que significa mudança para você? 

R. Crescer. 

F. O que é crescer para você? 

R Crescer é arrumar um serviço, ir para prá frente, esquecer o passado. 

F. O que é felicidade para você? 

R. É ter Deus no meu coração. Abaixo dele, é meus amigos de rua e ouvir Roberto 

Carlos. 

F. Você está me dizendo o que proporciona a felicidade, eu preciso saber o que é 

felicidade? 

R. É estar conversando com você, te conhecer, trabalhando e ganhando dinheiro. 

F. o que o poder público deve fazer para melhorar a vida dos moradores de rua? 

R. Dar uma casa prá gente, e não ficar metendo louco na gente, colocar nesses prédios 

público, se humilhando e apanha de polícia, eu quero que este governo que tem aqui hoje, faz 

alguma coisa pra gente, não deixa mais nessa situação. 
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F. Quando você fala meter um louco, o que é isso.? Rs... 

R. Meter um louco, é que tudo acaba em pizza, enganando a gente 

F. Então meter um louco é enganar. 

F Quando falou da polícia, ficar batendo, porque a polícia bate em morador de rua? 

R. É este governo que manda bater. 

F. Porque a polícia bate em vocês? 

R. Porque se vai pedir alguma coisa ao prefeito, esse governo também não presta 

F. Mas porque a polícia bate em vocês?  

R. Por que o prefeito manda bater. 

F. Mas porque o prefeito manda bater? 

R. Por que a gente quer um teto pra morar e eles não querem dar. 

F. Aí eles vai e batem. 

F. Como vocês avaliam moradores de rua de outras quebradas? 

R. Dependo do jeito que eles chegarem. Cada um no seu espaço. 

F. Como veio parar na rua? 

R. Não tive nem pai nem mãe, fui crido na FEBEM, quando fui para casa do meu irmão 

mais velho, que mora em Taboão, primeiro me aceitou, depois começou a criticar, me encher, 

tudo que fazia estava errado, fazia perguntas por que eu não ia embora, me chamava de 

vagabundo, então eu saí e vim para rua, já faz vinte anos que estou na rua. 

F. E você pretende sair da rua? 

R. Pretendo. 

F. Como, de que forma? 

R. Trabalhando e alugar uma casa para mim, já fiz até serviço de obras. 

F. Qual é o principal motivo que leva uma pessoa a morar na rua, na sua opinião? 

R. A cachaça e o familiar que não aceita. 

R. acabou? 

F. O que acha que deve ser feito para mudar essa situação? 

R. O governo que devia fazer alguma coisa pela gente, a família, em vez de ficar 

criticando, deve dar apoio, fazer uma internação. 

F. Tem alguma relação que pode ser feita da família com a escola para reduzir esta 

situação? 

R. Não. 
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N.º Nome Idade Profissão Estado Civil Pai e Mãe Filhos Local 

9 Josefa  

Sujeito B 

56  Doméstic

a 

Solteira Mãe faleceu 5 Ocupação 

 

 

F. O que é educação para a senhora? 

J. Educação é respeitar seu próximo, tudo né... 

F. Quando a senhora fala de respeito, o que a senhora quer dizer com isso? 

J. Eu posso ir até um determinado local, aí termina e começa o espaço de outra pessoa, 

então tem de respeitar, tudo em todos os sentidos, quando termina meu espaço, meu limite 

começa o do outro. 

F. O que a senhora pensa sobre a família? 

J. A família é amor e a união, família tem de ser unida..., tem de ser família, tem de ter 

união. 

F. Amor e união... 

J. ...o amor é você...um ajudando o outro, quando meu pai morreu eu assumi toda a 

responsabilidade, trabalhava, ajudava a minha mãe criar meus cinco irmãos, dava dinheiro a 

ela. Depois eles foram crescendo cada um tomou um rumo diferente, hoje nós estamos melhor... 

F. O que é importante para a educação? 

J. Uma boa escola, moradia também faz parte, médico, um trabalho. 

F. A família é importante para a educação? 

J. Família é muito importante para a educação... 

F. O que a senhora pode me dizer sobre isso? 

J. Acho que todos tem de frequentar uma boa escola, tem a educação da casa e uma 

parte ele aprende na escola, é uma boa formação. 

F. A rua, para quem mora na rua, como a senhora morou na rua, como as crianças 

moraram na rua, ela tem alguma coisa boa, a rua, ela educa? 

J. Educa, é uma experiência válida que é só na rua que você vai dar valor naquilo que 

você já teve, se você for do bem vai aprender muita coisa, eu estou aprendendo muita coisa, 

ela já falou, nosso lugar não aqui, era embaixo do viaduto, aqui você está aprendendo muita 

coisa, na rua e lá também, a maior parta de lá, da ocupação são todos moradores de rua. 

F. Que tipo de coisa que a senhora aprendeu? 

J. Aprendi tanta coisa, tem de valorizar a si e ao próximo, cada um que mora lá e na rua 

tem uma história e cada história é mais triste que a outra, só que na rua quem se envolve com 
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droga se perde. Nóis morava na rua, ficava eu e mais uma menina, nóis não se misturava, nóis 

não condenamos ninguém, acho que cada um tem direito de livre escolha, mas para mim teve 

um experiência válida né, quanta coisa que eu não sabia e aprendi na rua. 

F. E na ocupação...? 

J. Nossa, muita coisa aprendo também na ocupação, todo dia eu aprendo muita coisa 

viu..., não tem um dia que não tem uma briga, não tem um dia que não tem um problema de 

relacionamento, eu só observando, que falta faz a pessoa ter conhecimento né, ter educação, 

ter tido uma boa escola, ter uma boa formação, você não vai brigar, vai conversar, vai 

conversar, vai dialogar. 

F. Em que a senhora acha que o diálogo é importante na educação e para a educação? 

J. É uma forma de você ouvir também, porque só falá, falá e condenar é fácil, difícil é 

você chegar conversar com a pessoa e ajudar a pessoa, é o que eu tenho feito ultimamente. Tem 

uma menina, que precisa tanto de ajuda que eu converso muito com ela, ela até me fala que eu 

devia ter sido a mãe dela que ela teria aprendido muita coisa com você, que do jeito que ela 

trata os seus filhos e seu marido, não é assim que Deus que as coisas, gosta que respeita, têm 

que educar, que tratar bem, nós tamos lá uma ajudando a outra, todo dia aprende um pouco, 

todo lugar na rua que vai se aprende alguma coisa. A rua é como se fosse uma escola, a minha 

mãe dizia que o que vocês não aprenderem em casa vão aprender na escola da vida, a escola 

da vida ensina..., que escola viu... Rs., muita coisa que eu pudesse voltar atrás eu voltaria... 

F. O que diz em voltar atrás...? 

J. Aquele namorado que você não quis, era tão bonzinho, onde será que ele está agora 

meu Deus...Rs., tudo nisso faz parte do conhecimento, da educação, aí se fica uma pessoa 

revoltada perguntando como ele era bonzinho, a vida é uma escola, aprende demais. Depois de 

cinquenta anos estou conhecendo o outro lado da vida, eu aprendi também que na rua tem 

vários programas para moradores de rua, inclusive de moradia, nessa ocupação tem vários 

moradores de rua, tamos ali aguardando, ali na frente da marmita, é da igreja universal, várias 

igrejas, roupas, até eu estou ajudando, as minhas roupas que não uso mais eu levo lá e dou tudo 

para os moradores de rua, hoje eu posso ajudar né, tenho roupa, tenho emprego..., to ajudando, 

a gente leva comida, roupa, leva eles lá, dá banho, corta o cabelo deles, faz ceia de natal para 

eles, a gente faz um monte de coisas, estou aprendendo muito, vária pessoas pergunta. Lá na 

ocupação tem uma doutora que ajuda nós, vai atrás dos nossos direitos, das bolsas do governo, 

dos benefícios, isso ajuda muito e muita gente, ainda falta muito para chegar como os 

moradores de rua precisam, mais ajuda bastante, muitos, quem tem cabeça já estão bem 
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amparados viu, já eu não sabia o que era rua, morava nela e não conhecia, mas tem de melhorar 

bastante. 

F. Foi depois de que governo isso a senhora lembra?   

J. Foi agora..., no Lula com a Dilma, tem o Brasil ante e depois do Lula, foi ele que 

criou todos estes programas sociais, outro dia o Haddad disse aos moradores de rua, podem 

ficar aí sim que eu vou cuidar de vocês, os moradores de rua juntamente com o pessoal de 

ocupações disseram que se o Prefeito mexer com eles, irão morar enfrente a prefeitura, as 

organizações de moradores de rua são organizados com registros, eu trabalho lá, tem várias 

sedes. 

F. Onde é esta organização? 

J. Tem uma junta em São Mateus, tem um escritório. 

F. Eles cuidam de moradores de rua de onde? 

J. Daqui do centro, eu não fui morar com eles, as ocupações é tudo organizado, não é 

que são moradores de rua que vai ser bagunçado, tem hora prá entrar, é como se fosse um 

albergue, mas é uma ocupação. 

F. Existe um outro meio de educação que a senhora conhece? 

J. Existe oras uma boa escola, uma boa faculdade, a convivência com a família, tudo 

isso educa, a constituição diz que todo brasileiro tem direito a saúde, educação a moradia, mas 

eu não vejo isto acontecer, só está na constituição, agora nós estamos com esta organização à 

gente ajuda mesmo, nós vamos à favela do moinho levar cesta básica, a gente tenta ajudar 

muitos, mas tem uns que não querem e diz...eu estou bem aqui, tem pessoas que não quer. 

F. Mas eles não querem porque? 

J. Porque eu não sei, eles querem ficar na rua, querem liberdade, querem usar crack. 

F. Muitas pessoas moram na rua e não usam drogas, mas mesmo assim não querem ir 

para um abrigo. 

J. Não..., isso que eu não sei. Um dia eu encontrei um rapazinho e conversei com ele e 

ele me disse que não estava bem com a família, só por isso vai ficar na rua? Então eu expliquei 

dos programas, que tem alojamento e ele me disse que prefere ficar na rua mesmo, aí eu fiquei 

sem entender..., aí ele me disse que fica na rua por aí, que vai para Cracolândia, mas não usa 

nada. 

F. como funciona a bolsa crack? 

J. Você vai ao postinho e faz um cadastro com a assistência social, aí uma pessoa vai te 

internar, é de 1.430 reais, fica internado e a família vai receber para cuidar de, tem de ter 

família. Tem uma ação da prefeitura que o morador irá limpar a praça e vai ganhar 15 reais e 
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tem direito ao almoço e hotel, ele está se preocupando com os moradores, eles são seres 

humanos, sentem fome, tem um que não sabem nem explicar onde está à família, mais eu gosto 

de ficar aqui, roupa e comida alguém dá. 

F. E a bolsa cidadão, como funciona? 

J. VC vai no postinho (CRAS) e procura a assistente social e lá ela faz o seu cadastro, 

é 140, tem outro é 170, tem muitos programas depois do Lula, antes não tinha nada disso aí 

não, o morador de rua era abandonado, algumas ONG só que fazia isso, fazia caridade, levavam 

comida, roupas, cobertas, eu fiz isso muitas vezes. 

F. Me diga, e a mídia. E a educação da mídia, me diga algo sobre isso. 

J. A mídia, não gosto não, tem muita mentira, a televisão não presta irmão. 

F. Mas ela educa? 

J. Dependendo das coisa às vezes sim, não todas, um pouco só, a rádio às vezes sim. O 

telecurso é bom, na cultura também. 

 F. O que a senhora entende por liberdade? 

J. Acho que você pode ir e vir, pode fazer o que você quer, tem país que não pode nem 

tomar uma cerveja na rua, no Brasil é livre, pode fazer o que quiser. 

F. O que a senhora pode me dizer sobre a relação entre a liberdade e a educação? 

J. Acho que fica bom não fica? 

F. Não sei..., fica? 

J. Eu acho, mas acho que tudo tem limite, você tem direito de ir ao bar e tomar uma 

cervejinha, tem direito de estudar, mas tudo tem limite (regras), quando termina o seu começa 

da outra pessoa, você tem sua liberdade, tem que pensar né, liberdade sim, mas não ofende 

(regras), tem de saber usar sua liberdade. Racismo tem sim irmão, um dia eu fui procurar 

emprego o cara me disse que não porque eu sou preta, não acredito em princesa Isabel não. 

F. Dentro desta discriminação, preconceito, o que a senhora pode relacionar isto com a 

liberdade e a educação? 

J. Ah..., meu Deus do céu...!. 

F. Relacionar a educação com a liberdade, com a discriminação e com o preconceito. 

J. Olha, eu sofro muita discriminação, é difícil eu ver emprego em algum lugar..., eu 

vejo, é difícil ver preto em algum lugar, eu acho que é discriminação...! 

F. Então vamos lá, a discriminação que a senhora está dizendo, a educação e a liberdade, 

como a senhora pode relacionar a discriminação e o preconceito, com educação e liberdade? 

J. Ah..., como eu posso falar...? 

F. De qualquer jeito..., do jeito que a senhora sabe. 



142 

 

J. Acho que o que tem que ser..., tem um cara que me disse em uma conversa que ele 

era preto e pronto, que cagava na entrada e na saída, não é porque é preto, que é branco, tanto 

faz, sendo preto ou branco, se é trabalhador e estudioso e culto, vai ser a acabou, não tem nada 

de cor não, isto faz parte da educação e da liberdade, mas tem limite, isto faz parte da educação, 

eu lá quero saber se é preto se caga na entrada e na saída, estou conversando, queria ver qual é 

a do cara, conhecimento, como ele via o mundo, o cara dorme até meio dia, o cara não quer 

nada, tem de levantar ir trabalhar.  No meu tempo a gente trabalhava, as crianças sabiam ler e 

escrever..., hoje meu filho tem o diploma de primeiro grau e não sabe ler e nem escrever, é..., 

eu sozinha não vou poder mudar o mundo, não é porque sou preta e pobre que eu..., preciso 

saber ler, escrever, tem de ter educação. 

F. O que a senhora pode dizer sobre a escola?    

J. O professor é muito desvalorizado, o salário dele é muito pouco, o ambiente de 

trabalho, que nem meu filho estudava e a escola quase caindo encima do aluno, as tias não vem 

nem na escola trabalhar, só que hoje elas ganha mais do que é melhor quando eu trabalhava, 

tem menos horas de serviço e menos crianças, o salário do professor devia de ser corrigido 

sempre, isso faz parte, ele cuida da educação, eles tem de ser valorizado. Professor e polícia é 

a profissão que mais sofre, são 40, 45 crianças gritando na cabeça, eu trabalhei até quando deu 

né, quando não deu mais, depois que meu marido faleceu, e agora, com recém nascido no colo 

e cadê o dinheiro irmã, e agora, que trauma, nunca mais vou ver aquela pessoa. 

F. Quando a senhora morava na rua, rua-rua mesmo, quais são as diferenças e 

dificuldades entre os homens e mulheres moradores de rua?  

J. É tudo igual, se tem marido ele faz tudo, agora não sei. 

F. Qual a diferença entre morar no albergue, rua e casarão abandonado? 

J. Aí tem diferença, na rua não tem hora para deitar e levantar, no albergue tem, tem 

que obedecer a regra,  

F. como as pessoas são tratadas pelo poder público? 

J. Ah... , não tem valor nenhum viu, tem dia que nós chegava pra falar e nós ficavam o 

dia inteiro na porta e ninguém queria atende não, morador de rua é discriminado, por ter 

necessidade, até mesmo pelo companheiro do lado viu. 

F. então como ele tratam...? 

J. Com a maior discriminação, mas não sai... 

F. Qual a sua opinião de ganhar as coisa das pessoas na rua? 

J. Acho bom, um dia quando eu tiver dinheiro vou ajudar as pessoas na rua. Uma mulher 

disse que não tinha dinheiro, ela tinha amor. Uma vez, uma chegou vestida de papai Noel estava 



143 

 

dançando com os moradores de rua no natal, eu perguntei cadê os presentes, ela respondeu, eu 

sou o presente, eu estou me doando por alguns instantes, estou cantando, isto é amor e não tem 

preço que pague, puxa irmão, aprendi também viu, isto é um baita aprendizado, que presentão. 

F. A senhora conhece alguém que morou em albergue? 

J. Alguns dizem que é bom, conheço, eles ficam o dia inteiro na rua e a noite vai para 

o albergue. 

F. Eles já falaram como eles são tratado pelos funcionários lá? 

J. Tudo tem advertência, lá também tem. 

F. O que é felicidade para a senhora? 

J. Felicidade é ter saúde, é poder entrar na sua casa, comer o que eu quero e poder ajudar 

as pessoas (solidariedade), trabalhar... 

F. Me diga uma coisa, o que a senhora pode me dizer do Governo em relação aos 

moradores de rua? 

J. Ele tem feito várias coisas, muitas leis, mas precisa mais ainda, a bolsa está sendo 

desviada, eu acho, a Dilma disse que vai dar uma casa ao morador de rua, lá você se inscreve 

e espera, se você quiser, mas vcx tem que querer ajuda né. 

F. Estas ações de dar dinheiro aos moradores de rua quando eles estão limpando a 

praça? 

J. Olha, uma moça disse que eles vão levar o dinheiro pro traficante né, não é que ele 

vai levar, eles também comem né, eles são gente, eu não tenho uma escola, mas esta da rua, 

acho que foi a melhor de todas viu, .aprendi e continuo aprendendo. 

F. Como à senhora avalia a relação de moradores de rua de outras quebradas? 

J. Acho que todos precisamos de ajuda, elas são doentes, eles tem de se tratar, a pessoa 

que deixa um vício dominar ela e doente, eu já bebi muito, não condeno quem faz, é vício, é 

doença. 

F. Como a senhora foi ou veio parar na rua? 

J. Meu ex-marido faleceu, aí fui morar com meu irmão, minha cunhada não queria, e 

ela me tocou de lá e então fui prá rua. 

F. Depois que ela tocou a senhora... 

J. Eu não tinha para onde ir e fui pra rua, foi difícil, foi bem constrangedor, mas foi uma 

faculdade, depois fui pra ocupação. 

F. Bom dona Josefa, acabou, sei que demorei muito, mas muito obrigado, futuramente 

vai ser melhor para todo mundo. 
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N.º Nome Idade Profissão Estado Civil Pai e Mãe Filhos Local 

10 Carlos Rogério 

Sujeito E 

53  Pintor Separado sem 3 Rua 

 

 

F. Já estudou? 

C. Até a 1º série primária. 

F. Já morou em albergue? 

C. Não, não gosto de albergue, casa eu tenho, eu fico na rua porque eu quero. 

F. Há quanto tempo você esta na rua, mano? 

C. Três anos. 

F. Por que parou de estudar?  

C. É coisa de pai e mãe, é coisa que eu não posso explicar. 

F. O que significa educação pra você? 

C. É um ajudando o outro, não jogando pra fora. 

F. Quando você fala jogando pra fora, o que você quer dizer?  

C. Se você pede água ninguém te da. O pessoal pensa que nóis tamo aqui, nóis é pa, 

nóis somo verdadeiro. 

F. O que você pensa sobre família?  

C. Eu quero voltar para minha família, tudo de paz. Eu sou pintor de parede, eu tenho 

e isso foi por causa da minha família.  

F. O que é a família é importante para educação?  

C. A minha família não é, a minha família é, quando minha vó morreu, vou dizer logo 

a verdade, minha vó morreu, é coisa banal. 

F. O que é coisa banal, a família é coisa banal? 

C. A minha família esta sendo banal comigo mesmo. Porque a coisa da casa ali, era da 

minha avó, eu tenho tudo lá. É tudo meu, a minha mãe morreu, firmeza? Me mandaram para o 

colégio interno. 

F. Com quantos anos você foi pra lá? 

C. com nove anos de idade. O meu irmão também, tá entendendo? Fizeram um negócio 

pra mim ir pra lá.  

F. A rua educa? 

C. Educa nada, só destruição. 

F. Quando você fala de destruição, o que você quer dizer? 
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C. É briga. Aí tá acontecendo uma briga agora por causa de pinga.  

F. Fala um pouco sobre educação da rua. 

C. Esta tendo pouca, pouca, pouca, uns tá no trecho.  

F. Existe outro meio de educação que você conhece? 

C. A minha família, eu penso tudo maravilhoso, que é pra mim, é só Deus.  

F. fala um pouco sobre educação da mídia. 

C. A televisão tem pouca educação, as crianças que gosta de ver desenho.  

F. Então a mídia educa um pouco?  

C. Educa um pouco so se falar coisa boa. 

F. O que é liberdade pra você? 

C. Eu já to aqui na liberdade. Eu não to sendo preso.  

F. A televisão e o rádio educa? 

C. Educa bastante, nós não somos, você tem um filho não tem? Então, vamos educar o 

filho. Agora vem esse negócio de pancadão. Passa tudo na televisão. 

F. O pancadão é bom pra educação? 

C. É nada, lógico que não é. Se tá doido? Só apanha, nunca foi. É bom?  

F. Não sei, é bom? 

C. Pra mim, não. 

F. Você estava falando da liberdade 

C. Tenho 35 anos e nunca fui preso. Nunca roubei e nunca matei. 

F. O que você entende por liberdade? 

C. Entendo muitas coisas, do jeito que eu tô vivendo, esta é minha liberdade. É essa que 

eu to vivendo, mas quem tá lá dentro, eles não saí. Eu não posso salvar eles. Eu não sou nada 

nesse mundo, eu sou só Deus e Aleluia.  

F. Quando você fala que não é nada, o que você quer dizer com isso? 

C. Deus em primeiro lugar.  

F. O que você entende por educação em relação a liberdade? 

C. a liberdade pra todos é bom. A educação é boa. 

F. Qual a sua opinião sobre escola?  

C. Já estudei a muito tempo, pra mim a escola esta sendo boa. 

F. O que é boa pra você?  

C. As crianças estão comendo. 

F. As crianças estão comendo?  

C. Estão, não estão? 
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F. Não sei, estão comendo? 

C. Pra mim as crianças comem na escola. 

F. A escola é boa? 

C. Pra mim é boa. 

F. Você diz que a escola é boa por que as crianças estão comendo? 

C. Porque todos os seres humanos comem, não comem? 

F. Comem. 

C. Então.  

F. E a educação na escola?  

C. Tá sendo poucas que tá acontecendo, vai da escola também. Não é todas as escolas 

também que é ruim. Se via ne uma, vai ne outra, não é? Nem todas as escolas é ruim. Tem 

escola que é paga, tem escola que não é paga. Mas tem escola boa. 

F. Qual a diferença e dificuldade entre homens e mulheres que moram na rua? 

C. Mais aí, você tava falando dum negócio de escola. 

F. Mas aí já é outra pergunta, mas você pode falar mais das  coisas de escola.  

C. Nóis tava falando sobre escola.  

F. Pode falar de escola. Desculpa aí. 

C. Entendendo, é que o quero mesmo é falar pra tu, pra mim escola, graças a Deus eu 

já estudei tudo. Tenho 35 anos. Tem escola boa e escola ruim.  

F. O que escola boa pra você? 

C. Se eu tenho que falar pra tu. 

F. Mas o que é escola boa? 

C. É você trabalhar sozinho. 

F. Trabalhar sozinho por quê?   

C. A escola ruim, anda com suas pernas. 

F. Quando você fiz que a escola boa trabalha sozinha e escola ruim anda com as suas 

pernas. O que você quer dizer com isso? Não entendi direito. 

C. Porque a escola é boa e escola ruim, se você chegar nela você vai ver. 

F. Qual a dificuldade entre homens e mulheres na rua. 

C. Tem todas as dificuldades. 

F. Qual a dos homens? 

C. Sem tomar banho, não faz a barba, agora eu vou cortar pra tu. Corta pra mim, a 

mulher é a mesma coisa dos homens, ela precisa de tudo isso, ela arruma e ela vai precisar de 
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esposo, ninguém tá falando de dog não. Tá falando à verdade que tá acontecendo, muitos 

morador tem casa aí, ninguém dá, por causa disso, porque nóis mora na rua.  

F. Qual a diferença entre morar na rua, num albergue e num casarão abandonado. 

C. Não sei nada disso. Na rua você já sabe que eu falei.  

F. Qual a sua opinião de ganhar as coisas na rua.  

C. Eu ganho porque tenho conhecimento. 

F. Fala um pouco das pessoas que doam. 

C. Boa.  

F. Você muda muito de lugar? 

C. Não mano, moro sempre no mesmo lugar. Eu não mudo. 

F. O que é felicidade pra você? 

C. É Deus, só Deus e os meus três filhos. Eu já fui feliz, agora não to sendo. Por conta 

das coisas da minha família.  

F. O que você acha que deve ser feito pra melhorar a vida dos moradores de rua? 

C. A família ajudar. 

F. Ajudar em que?  

C. Albergue eu não quero. Sou trabalhador, mexo com pintura e faço textura. 

F. Quando você fala da família ajudar, o que você esta querendo dizer? 

C. Da o meu quartinho que eu tava morando com a minha mãe, dá de volta, quero que 

eles devolvam o meu espaço, pra mim e pra minha esposa. 

F. O que o governo deve fazer pra melhorar a vida desta população? 

C. Tudo. Olha pro povo de rua. Não só ganhar dinheiro lá do outro lado, tem de olhar 

pro povo, se o dinheiro fosse tudo, eu não tinha nada, eu não to tendo nada mesmo. 

F. E o governo? 

C. Tem de tudo, tão numas casas grandonas e eu to aqui. 

F. O que o governo deve fazer pra melhorar a vida do povo de rua? 

C. Ele de parar de fazer o que tão fazendo naquelas casinhas, aqueles predião grandão 

das pessoas. Tá só ganhando dinheiro e esquecendo do nosso povo.  

F. O que te assusta em morar na rua, irmão? 

C. A matança.  

F. Fala dos moradores de outras quebradas. 

C. Seu fala pra tu, se eles vier pra cá estranha. Tá entrando em espaço que não é dele. 

Nunca viu ele aqui.  

F. E se você for lá do outro lado? 
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C. Eles estranha também, do mesmo jeito. Eles não conhece eu. 

F. Mas eles não vão querer conhecer? 

C. Lógico que não. Eles vão te bater, pode apostar nisso.  

F. O que você pode falar pra mim da violência da polícia e dos moradores.  

C. Vai ser uma coisa. Tá acontecendo muitas coisas, não é só os que moram no trecho, 

outros que dão tiro, que taca fogo na gente, nóis mora na rua, meu querido.  

F. Fala um pouco da sua trajetória até chegar aqui na rua.  

C. A minha história é longa meu querido. É longa, não vou nem começar. Você me 

desculpa, é muita coisa, deixa pra lá.  

 

N.º Nome Idade Profissão Estado Civil Pai e Mãe Filhos Local 

11 Antônio Sérgio 

Sujeito F 

41 Serviços 

Gerais 

Solteiro Falecidos sem Rua 

 

F. Há quanto tempo você mora na rua? 

A. 31 anos. 

F. Por que você parou de estudar? 

A. Falta de oportunidade, não tinha. família, não conheci meus pais. Morei com meus 

avós eles faleceram, fiquei sozinho e fui pra rua. Entrei no roubo, fui preso, até hoje respondo 

em regime semiaberto, de vez em quando consigo um dinheiro e compro uma droga pra me 

distrair um pouco, pra sair dessa vida, pelo menos um pouco. Se tivesse oportunidade, ia pra 

algum lugar.  

F. Pra você o que é educação? 

A. Em primeiro lugar, respeitar o próximo, saber falar na hora certa, não agredir os 

outros, principalmente os mais velhos, os aleijados, mulher e negros. Ai eu vou pra cima, isso 

é educação.  

F. O que você pensa sobre a família?  

A. Eu não penso nada, eu nunca tive. Não sei como é a família, a minha família é o meu 

povo de rua. Eu só tenho amizade, é melhor sozinho do que mal acompanhado.  

F. O que você que a família é importante pra educação. 

A. Paz, amor, união, respeito ao próximo, ser mais unido. 

F. Você esta na rua há 31 anos, você já tem 41. A rua educa? 

A. Não educa. Ensina e é a pior escola, é a faculdade, você aprende coisa sem você 

querer, às vezes a roubar e a matar, aprende a destruir, aprende a prostituição e outras coisas.  
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F. Então a rua ensina alguma coisa? 

A. Mas isso não educação. 

F. Existe outros meios de educação que você conhece? Quais são?  

A. Existe sim, é só se esforçar, procurar e lutar por aquilo que você quer. 

F. O que você pensa sobre outros meios de educação? 

A. Ser alguém e trabalhar.  

F. Eu preciso saber o que você conhece dos outros meios de educação.  

A. Não conheço mais nenhum. 

F. Fala um pouquinho da educação da mídia. 

A. A televisão ensina um pouco sim. Ensina a criança a praticar um ato mal, um desenho 

violento, que você vê que a criança imita, pula e faz coisa feia, estupro, sexo, criança com treze, 

quatorze anos, de menor, colocar essas coisas na televisão, as crianças vai ver, vai pensar que 

existe e fazer.  

F. O que você entende por liberdade? 

A. É a coisa mais gostosa que tem. Eu fui preso em Dezembro, coloquei na mão de 

Deus, eu vi monte de bonde saindo, pensei que ia pra casa de pedra, um monte de gente foi, eu 

pensei que ia também.  Até que numa sexta feira, o doutor chegou e me chamou na grade e 

disse: “você esta na rua, esta na liberdade provisória”.  

F. O que quer dizer “bonde”? 

A. É sair da cadeia (delegacia) e ir para a penitenciária.  

F. O que você entende da relação entre educação e liberdade? 

A. A liberdade é incrível, nem eu sei. É uma coisa maravilhosa, tem uma regra, você 

vai ter que respeitar. Depois que eu saio, eu fico na Bela Vista na praça, pego umas latinhas, 

vendo pra ter meu dinheiro, pra comprar meu cigarro e minha pinga. 

F. Qual a sua opinião sobre escola? 

A. Seu eu tivesse oportunidade, voltaria a estudar. Sem escola você não entra nem pra 

varrer rua, até pra ser servente de obra grande, tem que aprender ler e escrever. 

F. O que você entende de escola? 

A. A escola é muito boa, ela ensina coisas boas, aprender a respeitar, a pronunciar certas 

palavras, a conversar certo.  

F. Quais as diferenças e dificuldades entre homens e mulheres na rua?  

A. Para mulher na rua é um pouco mais difícil, porque de repente, ela tem que ir a um 

banheiro, tem de ir num canto escuro e usar uma manta, já pros homens é só ir no cantinho e 

pronto. Quando nós estamos doente, pra chegar um resgate, se ele souber que é um morador de 
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rua, demora a chegar, mesmo se for um médico chamando, eles até mente para o resgate vir e 

eles demoram a socorrer. 

F. Qual a diferença entre morar na rua, albergue ou casarão abandonado? 

A. No albergue pelo menos, tem um pouquinho mais de segurança, no casarão o dono 

aparece e a polícia chega põe pra fora na paulada. 

F. Qual a sua opinião de ganhar as coisas na rua? 

A. Muito bom. Estão fazendo boa ação, não pra eles, pra Deus. Eles dão com amor e 

carinho, eles dão e não espera nada em troca.  

F. E as pessoas que doam? 

A. São pessoas boas, deixam a família deles em casa para dar atenção na rua. 

F. Como os moradores são tratados pelos funcionários dos albergues? 

A. Com todo o respeito.  

F. Você muda muito de lugar? 

A. Não, ou aqui ou lá.  

F. Você gosta da mudança? 

A. Gosto, mas gosto de ficar mais sozinho. 

F. O que é felicidade pra você? 

A. É tudo na vida. É a razão de viver, de ta batalhando pela minha vida, eu pretendo 

pagar a minha dívida da pena, voltar a estudar, fazer um supletivo e vencer na vida. 

F. O que você diz do poder público em relação à população de rua? 

A. É muito lento, mas ajuda. Depois que a presidenta fez o cartão cidadão, a partir desta 

ajuda a vida melhorou. E fora os predinhos. 

F. O que você acha dos moradores de rua de outras quebradas? 

A. Uns são legais, outros por nada já quer brigar, eu evito de ir pra outros lugares, tens 

uns que quer até enfiar a faca. 

F. Um morador de rua quer bater no outro? 

A. É assim, qualquer coisa boa que você tem, eles que roubar. 

F. Como você foi parar na rua? 

A. Da minha mãe, só conheço o nome, porque tá no documento, meu avô que me criou 

faleceu, fui para o orfanato, lá eu peguei até 10 anos. Aí com 10 anos, me deram dinheiro, meu 

registro e me botaram na rua, de Mogi pra São Paulo. Conheci a droga com 10 anos, comecei 

a cheirar cola. 

F. Quem te pôs na rua com 10 anos? 
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A. O diretor do lar Batista, onde eu estava. Porque não tinha quem assinasse pra mim, 

pra ir para o outro orfanato, o juiz não foi assinar.  

F. No caso eles irão te transferir pra onde? 

A. Pra uma fazenda em Nubia, interior de São Paulo. Lá teria estudo, moradia e 

trabalho.  

F. Então quando não tem ninguém pra assinar, eles põem na rua? 

A. Eles põem na rua.  

F. Hoje em dia também é assim? 

A. Hoje em dia, também é assim.  

F. Então a criança que não tiver pai, nem mãe ou responsável, vai pra rua? 

A. Vai pra rua, eles dão dinheiro e te põe na rua.  

F. Que dinheiro são estes que eles te dera com 10 anos de idade?  

A. O dinheiro que acharam no carro.  

F. Acharam no carro? Que carro?  

A. Eu fui achado dentro de um carro.  

F. Te abandonaram num carro? 

A. Foi. A minha mãe estava morta dentro de um carro quando me acharam.  

F. Então devido a este acidente você esta desta forma hoje? É isso? 

A. É. 

 

 

N.º Nome Idade Profissão Estado Civil Pai e Mãe Filhos Local 

12 Silva 

Sujeito G 

53  Artesão Solteira sim 1 Rua 

 

 

Vai gravar..., então escuta essa...! 

É quente irmão. ele inicia com uma música gospel. 

F. Qual é o seu nome..., apelido mesmo... 

Ele. Tenho um monte. 

Da Silva. 

F. Qual é sua idade e de onde é? 

S. Tenho 35 anos e sou de Santa Anastácia, interior de São Paulo 

F. Já estudou ou estuda? 
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S. Já estudei, terminei o colegial, separado com pai e mãe e 4 filho e morador de rua. 

S. Para que isso cara? 

F. Respondido. 

F. Há quanto tempo você mora na rua? 

S. Há algum tempo, mas eu digo a você uns três anos. 

F. Por que parou de estudar? 

S. Por que quis. 

F. Pra você o que é educação? 

S. Caráter, atitude, moral, educação. 

F. O que pensa sobre a família, ela é importante para a educação? 

S. Porra meu, claro que sim, com certeza, importante. 

F. Porque acha que ela é importante para a educação? 

S. Caráter. 

F. O que é caráter para você?  

S. É correr atrás. 

F. Quando fala em “correr atrás” o que quer dizer com isso? 

S. Caráter, caráter, atitude, atitude... 

F. A rua educa, qual é a sua opinião sobre a educação da rua? 

S. (Riso irônico)..., esse cara faz cada pergunta, você é chato para car..., “repete a 

pergunta com ironia”. Não existe educação da rua, não..., se preparar para estar sozinho e estar 

sozinho não é legal...? 

F. Porque, não é legar irmão...? 

S. O que, se preparar para estar sozinho não é legal meu irmão...! 

F. Eu fiquei desde os 11 anos até 2001 irmão...! 

S. E como que foi? 

F. “embasssaaadoooo...! 

F. Agora, o que é embaçado para você? 

S. Se preparar para estar sozinho. 

F. Existem outros meios de educação que você conhece, quais são e o que pensa sobre 

eles? 

S. Amar o próximo como assim mesmo, pois quando você perdoa o cx emocional 

esvazia, eu perdoei você o cx do emocional esvazia, eu perdoei..., esvazia..., esta aprendendo 

hoje né? 
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F. É..., manda aí, mas é o seguinte irmão, existem outros meios de educação que você 

conheça? 

S. Perdão, perdoar..., já é a lei da educação..., prá car.., prá car..., quando você perdoa 

o cx do emocional esvazia, zera. 

F. Quando o caixa do emocional esvazia, o que pensa sobre ele? 

S. Eu perdoei já era, acabou, já era...! 

F. O que acha sobre o perdão?  

S. é a coisa mais fantástica que existe, porque o perdoei acabou..., você pode ser o que 

for, eu te perdoei, já era..., vou matar você porque pegou meu sapato..., eu te perdoei..., o amor 

é maleável...! 

F. O que é amor para você? 

S. Eu amo você, mas o gás acabou, cortou a luz, acabou a comida, amor é caráter, eu 

não vou comprar um carro de 60 mil e morar de aluguel, não, primeiro a casa depois o carro, a 

casa é pra vida toda, o carro depois de três ou quatro anos é porcaria, então isto é amor...? 

F. Qual a diferença entre morar na rua, albergue e um casarão ocupado (abandonado)? 

S. Casarão ocupado... 

F. qual a diferença? 

S Aí você devia ter feito a pergunta assim...! como é o albergue e como é o casarão, 

esta é a pergunta..., eu prefiro o casarão. 

F. Por quê? 

S. Nos albergues está tendo muita coisa sinistra, umas par de mortes, umas inversão de 

prioridades, de valores, isto não tá sendo legal, no casarão eu sei me virar, se não tá legal aqui, 

eu subo lá pra cima, se não tá em cima eu desço, eu vou virar barata, no albergue não tem 

esquema, é aquilo, se tiver que te pegar, você pensa que esta seguro e dorme, pronto, já era...! 

S. Na rua é melhor.  

F. Por quê? 

S. Na rua você não precisa estar perto de ninguém, eu morei na sé quatro dias, levei sete 

facadas, eu conheço muito bem a rua, você fala que vai na padaria e pronto..., fui, não dorme 

com ninguém na rua, vai pra outra quebrada, procura o teu canto, guinda seu papelão e se joga 

sozinho. 

F. Como os moradores são tratados pelo poder público? 

S. (Sorriso irônico)..., não são tratados por ninguém, eles te humilham, eles te esnobam, 

te chutam, a copa do mundo chegando, eles estão fazendo um barracão lá em Santana para 

prender todo mundo, mas eles se esquecendo que vão arrumar uma encrenca do caralho lá 
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dento, os malucos vão querer sai para fumar pedra, vão querer sai para tomar um goró, para 

fumar um baseado, vai arrumar uma encrenca do caralho, o poder público não sabe o que estão 

fazendo, só fazem merda, quando chegar à copa, eu vou vazar pra onde não tem copa, to 

vazando. 

F. Qual é sua opinião de ganhar coisas de pessoas na rua e qual a sua opinião sobre 

elas? 

S. Humildade e oportunidade, hoje mesmo eu tomei um banho ali por que o cara me 

deu oportunidade, confiou em mim, viu a minha honestidade e claro, tomei uma ducha. 

F. Como as pessoas são tratadas pelas pessoas que trabalham em albergue? 

S. Hã, aí eu não vou falar, eu vou invadir o campo vital dos caras, eles trabalham bem 

para caralho, os malucos que chegam lá vacilando com os caras, ai eu já não, vacilou com eles., 

aí não, os caras trabalham pra isso né mano, os caras Poe comida na minha boca, como que eu 

vou zerar com eles né, aí já é uma pergunta que eu..., não dá... 

F. Você muda muito de lugares na rua e o que você acha das mudanças irmão? 

S. Que eu acho das mudanças..., a vida é feita de decisões, ta ligado..., quer ver, este 

cigarro não me chama para fumar ele, o cigarro não me chama..., eu vou lá e pego ele e fumo, 

as mudanças quem decide somos nós, a vida é feita de decisões meu irmão, claro porra, 

decisões, se eu quiser ir lá e catar aquele papel eu vou lá e pego e pronto, que pergunta idiota..., 

mas eu te respondi. 

F. Mas você muda muito de lugares?   

S. Claro, na rua meu irmão, eu tenho que procurar o melhor lugar prá mim, se chove, 

se não chove, se está frio, se está ventando, se alguma coisa está me chateando, eu tenho que 

ir pra lá, tenho que vir pra cá, claro que mudo porra, tenho que mudar, eu tenho que mudar sim. 

F. E se você não mudar o que acontece? 

S. Eu viro parasita, é por isso que sou a favor das mudanças constantes e, você muda 

para melhor, sempre, caráter, atitude, um legado melhor. 

F. Felicidade meu irmão.... 

S. Ai já é diferente, já é outro patamar, felicidade é Jesus, se não você fica pelegrilando 

para cima e para baixo, igual louco, tomar decisão não é na emoção, vai comprar um carro de 

sessenta mil e morar de aluguel. 

F. Isso não é felicidade pra você? 

S. Depende da felicidade que está falando...! 

F. Felicidade..., felicidade que estou falando. 

S. Isso não é felicidade? 
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F. O que é felicidade prá você? 

S. É você sentar de domingo para tomar uma borriba, assistir o Faustão, a geladeira 

cheia, a sua mina enchendo o saco na sua orelha, a dona onça, de boa, isso não é felicidade..., 

um provérbio diz assim, aquele que não cuida dos seus é pior que um infiel, negou sua própria 

fé.   

F. O que me diz do Governo em relação à população de rua? 

S. Você acha que tem Governo para a população de rua, tem uma par de diamantes 

lapidados perdidos na rua, a população e o governo não quer saber de porra nenhuma, os cara 

estão perdidos aí, diamantes lapidados, professores de tudo que você possa imaginar, músicos 

de tudo, artista de tudo e os caralho a quatro, ter mais uma visão, uma lente melhor, um 

paradoxo, não é abstrato, é real, tem de ser mais focado na porra do bagulho, que esta parada 

está muito zuada e bagunçada, que porra de governo, entendesse cara, se eu pedisse cinco reais 

você teria Rs,  

F. Não tenho cinco, mas tenho dois...Rs. 

S. Se a gente pede uma moedinha para inteirar para comprar uma marmitex, não, e 

criticam a nossa posição ou função artesão, e a gente não criticou ele, ele me criticou primeiro, 

aonde ele invadiu meu campo vital, a minha moral, quando eu criticar ele, ele chama a polícia, 

tadinho, bebê, não sabe nem trocar uma idéia na ventana, tadinho, o cara ta na rua é massa, eu 

era muito soberbo, minha mãe colocava um ovo no meu prato, eu falava que não ia comer não, 

ela falava vai comer sim, desse faz passar na ponta dum funil, eu já comi coisa que da nó no 

seu estomago, já mano, já malandro, come, come sim, Deus é justo, onde há justiça e retidão a 

palavra rema, a palavra rema, justiça, retidão, caráter... 

F. O que é justiça irmão para você? 

S. Justiça é você se enxergar, se olhar no espelho e aceitar quem você é, não quem você 

não é, Você vai ter de se adaptar com a cara que você tem, isso é justiça. 

F. Como avalia moradores de outras quebradas? 

S. Depende que esta sentando peto de mim, quem está deitando do meu lado, não é 

caráter, que eu não posso julgar ninguém, não sou melhor que ninguém, depende de que deitou 

do meu lado, se precisar de uma roupa, eu pego a minha manta, vou lá e dou para ele, 

dependendo do maluco forgado do caralho..., não, sinto muito, deixa eu dormir por favor, e 

ponto e fim, se não tá bom para mim eu saio fora, dependendo o caso, você vai ter de sair fora 

F. E se ele não quiser...? 

S. Aí já não é comigo..., quer aprender a viver, dorme na rua, dois três dias só, você vai 

aprender a viver, os vampiros sai todos pra fora, querendo o seu sangue. Eu tive em Santa 
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Catarina, um cara me perguntou como é São Paulo, eu disse a ele, como é SP, vamos mudar de 

assunto e falar do coríntias que é melhor, você não conhece SP meu irmão, você não vai 

aguentar aquela cidade dois dias, um barulho do caralho, você não sabe o que é inferno. 

F. Como você veio parar na Rua meu irmão? 

S. Muita droga, bebida, mulher, tá ligado, a minha família dizia, qual é a sua meu irmão, 

formiga quando quer se perder cria asa, perdi um filho, no ano retrasado, tiro de cartucheira 

acidental, às vezes tem de reconhecer que perdeu, recua. 

F. Você não pretende voltar pra escola, fala um pouco da escola para mim. 

S. Escola para mim é igual a auto escola, este modelo não ensina porra nenhuma, eu 

tenho carta, injeção eletrônica, tem de mexer no carro também, cadê a prática, tem de ter a 

prática, não só teórica. 

S. A vida é um jogo de xadrez, se errar, xeque mate, perdeu, se errar um pouquinho, vai 

ser afastado da sociedade, se vacilar, já era. 

F. Me fala da educação da mídia. 

S. A mídia cara, e a coisa que mais se acusa, a mídia. Rs. Irônicos, a mídia te põe em 

pé e às vezes deitado, a mídia é um barco muito louco, é como o pneu daquele carro ali, se ele 

deitar fudeu, se ele tiver em pé massa, a mídia é isso meu irmão, resumindo, a mídia é uma 

merda. 

F. E a educação da mídia? 

S. Não existe educação na mídia, a mídia é a mídia e pronto, tem a finalidade dela. 

F. Qual é a outra forma de educação que conhece? 

S. Minha mãe, que nunca me traiu, esta é a outra forma de educação. 

F. A família é importante para a educação? 

S. O importante primeiro na educação é a família, a que te dá estrutura, é a base, é o 

ponto axial, primordial, a educação é a família, se a minha filha me ver chegando bêbado em 

casa, ela vai beber, se ela me ver fumando uma pedra ela vai fumar, esta é a estrutura, eu sou 

aquilo que eu penso, então, esta é a evolução, este é o desenvolve na palestra. 

COMENTÁRIOS 

S. A rua ensina coisa que você nem imagina, a rua é um barato louco, você não tem 

noção do que a rua te ensina, o baguio é loca mano, se a pessoa tiver discernimento e a índole 

boa, ela só vai aprender, ela vai longe. 

F. O que é a educação da rua, o que ela te ensina? 

S. Ela te ensina a ser humilde, a ter caráter. 

F. Qual é a relação da liberdade e a educação? 
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S. Liberdade e a educação, vou começar com a educação, o pai incentivou ele a chegar 

aqui, já é educação, é moral, caráter, beleza, educação, agora são meia noite e quinze, 

domingão, o que você acha de estar aqui, não perder a concepção, liberdade emendam, se eu 

quero chegar em algum lugar, é por que eu tenho liberdade para chegar em algum lugar, eu 

quero chegar em algum lugar, liberdade e educação, o cara chega na Cracolândia, chega e pede 

licença para chegar, liberdade e educação,  

S. Não perca o foco, você é meu segundo meu coração, Davi dizia, você é meu segundo 

meu coração. 

 

N.º Nome Idade Profissão Estado Civil Pai e Mãe Filhos Local 

16 José 

Sujeito H 

38 Serviços 

Gerais 

Solteiro Sim 2 Rua 

 

    

F. Porque você parou de estudar? 

J. Porque eu morava lá na roça, e lá é muito difícil estudar. 

F. Naquela época não tinha escola lá, porque você parou? 

J. Porque tive problema com a família. 

F. O que é educação para você? 

J. É respeitar o próximo como a si mesmo, a educação já vem de berço, mas a educação 

no Brasil precisa melhorar muito ainda. 

F. O que é para você melhorar muito? 

J. É valorizar os professores, dar melhores estruturas para escola, está muito bagunçada. 

F. O que você pode falar sobre a família e o que ela é importante para a educação? 

J. Família é um bem de Deus né, o que ele deu pra nós, o maior bem que Deus deixou 

foi à família, é importante para educação que vem do laço matrimonial né, família é a essência 

da educação né. 

F. Quando você fala em essência da educação, o que você quer dizer? 

J. Dos moldes que eu fui criado que eu passei para os meus filhos. 

F. A Rua educa? 

J. A rua ensina a viver também. 

F Quando você diz, ensina a viver, o que diz? 

J. A partir do momento que você passa a conviver na rua você vai aprendendo, é uma 

grande sabedoria, é tipo uma escola, vai aprendendo cada vez mais. 
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F. Cada vez mais, como me define cada vez mais. 

J. Você vai se misturando com outras pessoas, cada uma e cada daí você vai aprendendo 

mais. 

F. Você esta querendo dizer cultura... 

J. É isso mesmo, São várias culturas juntas, vai se desenvolvendo né. 

F. Existem outros meios de educação que você conhece, quais são e o que você pensa 

sobre eles? 

J. Existe vários tipos de educação, mas o que eu carrega comigo é a que eu aprendi com 

meus pais. 

F. Mas quais os tipos de educação que você conhece? 

J. Existe a educação social que você aprende nos projetos nos lugares que a gente 

frequenta, nos albergue, nos acolhimentos, você convivendo no meio de várias pessoas você 

vai aprendendo, além do mais, você vai se desenvolvendo. 

F. Fala um pouco sobre a educação da mídia. 

J. A educação da mídia é mais a classe alta né, são pessoas que tem o poder né, as 

pessoas que está na rua já é mais diferente né, as pessoas já não tem a classificação sobre isso. 

F. Assim, a televisão, rádio, Revistas, jornais, enfim, quando a gente fala de mídia é 

isso, fala um pouca para mim sobre estas educações, a educação destas mídias.   

 J. A entendi, no meu ponto de vista ela é a que importa mais para quem ta na classe 

alta, quem ta na rua não tem esses meios de veículos comunicativos que é a mídia né. 

F. O Que você entende por liberdade. 

J. Liberdade é o direito de ir e vir, onde a gente bem entende, já as pessoas que estão na 

rua é, essa liberdade já não existe tanto né, se eu tiver e ver, eu já não tenho o direito de chegar 

no ambiente que está um fluxo de classe alta né, que eu já sou discriminado. 

F. Direito, Você acha que não tem direito? 

J. Direito eu tenho, mas este direito é roubado nosso. 

F. Você quer dizer que a liberdade... 

J. ...entre aspas, tem liberdade, mas não tem muito não, existe mas não existe, é ou não 

é? Rs... 

F. Como você compreende a relação entre a educação e a liberdade, falou da educação 

e da liberdade, consegue relacional as duas para mim? 

J. A educação é saber onde chegar, saber como chegar, a educação é isso aí, saber 

respeitar, para ser respeitado, mas a liberdade é como eu falei, ela é assim, se eu tiver bem 

vestido ninguém vai me discriminar, mas assim já não existe né...!! 
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F. então..., a educação que dizer que...? 

J. É um parâmetro. (quis dizer que é relativa) 

F. Qual a sua opinião sobre escola? 

J. A escola é boa, todo mundo precisa de estudar né, é um passo que todo mundo deve 

concluir né. 

F. Nessa questão você disse que todos devem estudar né, o estudo ele relaciona com 

educação, a escola é o prédio, montado, professores, programa de educação, é escola, então, o 

que você pode me dizer sobre a escola? 

J. Escola é um lugar para formar um veículo o cidadão né, é um veículo para ajudar na 

formação do cidadão, é isso que eu quero dizer. 

F. Qual as diferenças e dificuldades entre homens e mulheres que moram na rua? 

J. Em primeiro lugar é que o homem já tem dificuldade, mas a mulher ainda mais né, a 

mulher é mais né, é muito mais difícil para esta situação de rua, o homem ele, por mais difícil 

que seja ele arruma um jeito, para a mulher a dificuldade é maior. 

F. Porque para a mulher é mais difícil? 

J. A mulher na rua passa mais dificuldade, a questão do higiene, se ela não..., ela sofre 

muito.... 

F. Sofre em que irmão? 

J. Em Várias questão, tanto em discriminação, ela é mais discriminadas do que o 

homem, se ela não tem alguém do lado dela, ela fica vulnerável na rua. 

F. Quando você fala vulnerável e alguém, o que quer dizer e quem é este alguém? 

J. O marido ou uma pessoa mais íntima. 

F. Esse alguém, no que pode contribuir? 

J. Com alguém, ela pode progredir ou não afundar mais. 

F. E se ela estiver sozinha, o que pode acontecer? 

J Ela pode se drogar, afundar mais na bebida, pode se prostituir para poder comer e 

beber ou usar drogas, ser violentada também. 

F. Qual é diferença entre morar num albergue, casarão ocupado, ou na rua? 

J. Para mim é que no albergue tem regras né, muitas vezes vai para um lugar que tem 

vários tipos de condutas, tem pessoas do bem, tem pessoas do mal, vai depender de você, você 

que faz sua caminhada, a rua vai da sua cabeça, se quiser seguir um bom caminho você faz, se 

quiser mal caminho também, você que decide né. 

F. Como nunca morou, mas já conheceu alguém que morava em casarão, o que eles 

falavam? 
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J. Falavam que é um convés de gente que vai e vem, que cada um faz a sua vida. 

F. Qual é sua opinião de ganhar as coisas dos outros na rua e o que você acha das 

pessoas que doam? 

J. Elas estão doando, elas estão fazendo uma boa ação, só isso. São pessoas que Deus 

toca no coração, pessoas que tem sobrando e doam. 

F. Como as pessoas de rua são tratados por pessoas que trabalham nos albergues? 

J. Na maioria das vezes tem pessoas que respeitam, tem pessoas que não está nem aí 

para as pessoas, eu nunca fui agredida e nunca agredi ninguém. 

F. E os funcionários de lá, eles tratam bem os moradores de rua? 

J. Eu particularmente nunca fui maltratado não. 

F. Você muda muito de lugar na rua 

     

 

N.º Nome Idade Profissão Estado Civil Pai e Mãe Filhos Local 

7 Cezinha 

Sujeito I 

34  Serviços 

Gerais 

Solteiro Sim 4 Rua 

 

 

F. Estuda ou já estudou e pá? 

C. oitava.  

F. Tem pai e mãe? 

C. Tenho 

F. Onde você mora, rua albergue ou ocupação? 

C. Na rua. 

F. Por que parou de estudar irmão? 

C. Perdeu a vontade de estudar 

F. O que você acha da educação? 

C. Saber viver, saber chegar e sair tem de ter educação que a sociedade pede, por que 

às vezes a sociedade, nem todos que estão na rua estão por que quer, a pior droga que tem no 

mundo é o álcool, se você colocar o primeiro gole na boca, você, por que o álcool também 

chama à química e a química vai chamar o álcool, a educação tem de ter contigo e vigorosa, a 

educação familiar pede tudo né. Depois que o Lula entrou no sistema mudou muita coisa, não 

só no social. 

F. O que você acha da família? 
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C. A família é tudo, para mim é pai e mãe, a partir do momento que você tá na rua. 

F. A rua educa irmão? 

C. Na rua você aprende coisas boas, na rua tem doutores, tem músicos, mas tem o cara, 

praticamente, hoje é uma geração que nasceu da barriga da mãe viciada, já nasceu na rua, para 

quem sabe viver, mas você vai ver as pessoas boas e as pessoas ruim, tem pessoas que por 

causa de um real é capaz de te matar, tem pessoas que você conhece, só pelo semblante, cultura. 

F. Qual a sua opinião sobre a educação da rua, não na rua, mas sim da rua? 

C. Se ficar nela, ela só vai se afunilar. 

F. Existe outro tipo de educação que você conhece? 

C. Não mudando da água para o vinho, a prefeitura vem fazendo muitos programas 

sociais, mas eles estão vendo quem quer mesmo se ajudar, se levantar, por que jamais você vai 

dar oportunidade às pessoas nos albergues que não querem nada, lá tem pessoas que trabalham, 

você fica uma noite, na outra noite você vai por que tá cansado e pode chegar e não ter vaga, a 

pessoa procura aquilo. 

F. O que você sabe das outras formas de educação da rua? 

F. Qual a diferença de morar no albergue, na rua ou no casarão abandonado? 

C. No albergue é quando você ta cansado e quer. Na rua você é capaz de se virar, no 

albergue você vai ter durmida, alimento, invasão você sabe que você vai tar sozinho, invasão, 

é um tanto da militância né? 

F. Nem tanto né, não necessariamente. 

C. Na rua é mais sofrimento, na rua você corre o risco de estar dormindo alguém chegar 

e te por fogo, você vai ter de se humilhar, no albergue é o que eu falei para você, vai ter 

alimento, um banho, vai ter dormida, na invasão você vai estar onde não é seu, o Estado, o 

governo, o município, não estão te dando, eles estão fazendo a obrigação dos impostos da, não 

é obrigação, o pior é na rua. 

F. Você disse que não é obrigação do Governo, porque não é obrigação do governo? 

C. Não que eles não têm obrigação, os impostos a gente paga para que, até um gorote 

que a gente compre tem imposto. 

F. Então você acha que é obrigação cuidar dos moradores de rua? 

C. Não, espera aí, se você é obrigado a ter um titulo de eleito, então!!! 

F. Continua... 

C. Se você é obrigado a ter um titulo de eleito, espera ai, eu não vou responder esta 

pergunta. 

Qual a sua opinião em ganhar as coisas na rua, fala um pouco das pessoas que doam! 
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C. Tem pessoas que estão acostumadas, que não saem da rua por que vem tudo na mão, 

o que você acha, para você que está fazendo a entrevista, para você fala. 

F. Fala o que? 

C. Eles não se acomodam? 

F. você acha que se acomodam, por que você acha que elas se acomodam? 

C. Se eu to na rua e sei que uma pessoa vai passar todo dia e vai me dar alimento e 

outras coisas, eu vou sair daqui por quê? 

F. Você acha que o alimento, tem outras coisa que a pessoa precisa. 

C. Um emprego né, você confiaria num cara que fica todo sujo, você botaria na sua 

própria casa? 

F.O que você faria é procurar um lugar para ele ir não é isso, e quem é obrigado a dar 

isso a ele? 

C. Você acha que o Estado e o município são obrigados, são e não são? 

F. Você disse que é obrigado ser eleitor, você disse que um garote de cachaça paga 

imposto, se come uma maça e paga imposto, se bebe uma água paga imposto, e para que paga 

imposto, não é para eles usar este imposto com, agora farei uma pergunta dentro disso, o 

governo é obrigado a cuidar de você ou não? 

F. como as pessoas são tratados no albergues pelos funcionários? 

C. eu acho que são pessoas que já são treinadas para lidar com esse povo, são meio 

ignorante, sabe que tão precisando e trata de qualquer jeito. 

F. Você muda muito de lugar na rua? 

C.O centro de São Paulo é a capital do fluxo, mas vai estar aonde conhece, às vezes 

pode ir para outro lugar e as pessoas que já são dali podem te estranhar. 

F. Você gosta das mudanças? 

C. Não, por que vai ter de se adaptar totalmente de novo. 

F. Fala um pouco da educação da mídia. 

C. A mídia é sensacionalista. 

F.O que VCP pode falar da educação da mídia? 

C. 

F. O que entende por liberdade? 

C. Expressão, eu estou tendo a liberdade em falar com e expressão o que estou 

pensando. 

F. Qual a sua opinião sobre a escola? 

C.A vida, isso é tudo. 
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F. Fala um pouco sobre escola> 

C.A melhor escola que tem é a escola da vida 

F. O que pode falar sobre a escola? 

C. A escola esta evoluindo. 

F. O que pode falar sobre educação e liberdade? 

C Liberdade é expressão, esta manifestação, sei lá, sou livre para fazer e livre corrigir 

o erro, ter educação para não fazer novamente. 

F. Quais as diferenças e dificuldades entre o homem e a mulher moradora de rua? 

C. A mulher quando está na rua o cara já vai pensar que pode fazer o que quiser a mulher 

quando sai para rua ela já perde o valor na visão da sociedade. 

F. Que tipo de valor que a sociedade tira dela? 

C. A dignidade,  

F. O que é felicidade? 

C. E saber que meus filhos estão bem, estão estudando, trabalhando e não se espelharam 

no pai. 

F. O que me diz do poder público em relação à população de rua? 

C. Acho que o governo esta fazendo pouco caso, não quer que o morador de rua não 

vota, como que vai ter direito de pegar tudo que os moradores de rua têm e jogar em cima de 

uma caçamba, é jogar lixo embaixo do tapete, mascarando a verdade que acontece diariamente, 

um morador de rua no albergue, quantos que custa por noite, se tirar um da rua e por no 

albergue, mais eles estão ganhando. 

F. Quem está ganhando? 

C. alguém está ganhando com isso. 

F. O que acha que ele deve fazer para melhorar a vida do morador de rua? 

C. Acho que agora está fazendo mais um pouco, aí tem o governo publico, e estadual e 

o federal e municipal, o estadual já tem problemas com, o estadual está dando os documentos, 

para poder mudar para arrumar emprego, agora se o cara não quiser! 

F. Me diga uma coisa, só documento? 

C. Mas como vai arrumar emprego sem documentos? 

F. E o endereço? 

C. Pode ser o de albergue. 

F. Como avalia os moradores de rua de outras quebradas? 

C. Ai eu já não posso te falar, os caras vão ficar meio estranho, quando o cara sai de 

uma quebrada, é por que alguma coisa aconteceu com ele, alguma coisa ele fez de errado. 
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F. Que tipo de escola acha ideal para os moradores de rua? 

C. Muitos não tiveram oportunidades, muitos que tem mais de trinta anos e não teve 

oportunidade para estudar, tem muitos que são capaz, mas não sabem que são capaz, muitos 

me surpreendem com a inteligência deles, mais ai, falta oportunidade, falta uma escola para 

mostrar que ele não é um derrotado, que é muito mais do que ele imagina e fazer aflorar de 

dentro dele e ele a capaz de descobrir que, ele se surpreender do que ele é capaz. 

F. obrigado mesmo. 

 

 

N.º Nome Idade Profissão Estado Civil Pai e Mãe Filhos Local 

9 Antônio Barbosa  

Sujeito J 

50 Gráfico Solteiro Não 1 Rua 

 

 

F. Há quanto tempo mora na rua 

A. Desde 2008, há seis anos. 

F. Já estudo ou estuda? 

A. O colegial incompleto, não tenho mais intenção em voltar. 

F. Porque parou de estudar? 

A. Percebeu que estudar por conta própria aprenderia muito mais, começou a ler. 

F. O que é educação? 

A. Educação é tudo né, tem de estar todo mundo formado, todo mundo estudando, o 

Brasil não tem enfrentado a deficiência da educação. 

F. Quando diz é tudo o que quer dizer? 

A. Com o estudo, tem uma visão melhor da vida, se não tiver estudo não consegue 

galgar nada além com educação tudo muda, o povo fica mais consciente, até mesmo no 

consumo. 

F. Quando fala do consumo com consciência, o que quer dizer com isso? 

A. Até para comer, você gasta o suficiente, compre só o vai comer, compra um pacote 

de biscoito, come metade e joga o resto fora com embalagem e tudo, ambientalmente, não está 

colaborando. 

F.O que VCP pensa sobre a família? 

A. A família é tudo, lamento em ter perdido a minha. 

F. Qual a importância da família para a educação? 
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A. É muito importante, motivar, é bom até para manter a família, quanto mais 

escolaridade, mais consegue manter a família. 

F. A rua educa? 

A. A rua não educa não, o que aprende é sobreviver nela, você pode até aprender muita 

coisa nela, mas não educa, morador de rua é tratado com lixo, para a sociedade ele não vale 

nada. 

F. Você disse que na rua pode até aprender alguma coisa, o que esta alguma coisa que 

pode aprender na rua? 

A. A vencer os obstáculos, que são muitos, manter a dignidade, como se manter digno 

mesmo. 

F. Então quer dizer que a rua educa? 

A. Nas funções dela sim, você absorve alguma coisa. 

F. Qual é sua opinião sobre a educação da rua? 

A. Se a pessoa esta na rua é, um dependente de drogas, ou foi abandonado pela família, 

com problemas mentais, você pode aprender muita coisa na rua, é um aprendizado muito duro, 

ela educa mais com muita dificuldade, a rua é muito destrutiva, ela ensina mais você a 

sobreviver, vê muita coisa, aprender na rua e difícil mais pode aprender muito com ela. 

F. Existem outros meios de educação que conhece? 

A. Na escola, nas escolas técnicas. 

F. O que diz sobre estes outros meios de educação. 

A. Sim, você está na rua, se quiser sair, procura aprender alguma coisa, alguma 

profissão, começa uma nova vida, com uma profissão fica mais fácil. 

F. Fala um pouco sobre a educação da mídia. 

A. Não acho que a mídia educa não, a mídia tem muitos interesses né, ela informa, bem 

mal, mas não educa não, têm muitos interesses e como a mídia esta na mão dos poderosos, eles 

não tem interesses em educar ninguém. 

F. Quando você fala que ele tem muito interesses, que interesses são estes? 

A. Interesses econômicos, os veículos querem poder, quere puxar tudo para ela né, e 

defender os grupos que estão com elas, os interesses dos anunciantes, uma determinada coisa 

de interesses dos ricos da elite. 

F.O que pode me dizer da ou sobre liberdade. 

A. Direito de ir e vir, ter opções, eu faço o que quero, tanto que não vá contra a lei 

contrariando a ordem, agora a sociedade determina as regras se não aceitar o que ela determina 

esta fora, pode escolher o trabalho, o estudo, você é livre para escolher a religião, no Brasil tem 



166 

 

muita liberdade, mesmo que de baixo do pano. A constituição deixa claro que todo mundo aqui 

é livre para fazer o que quiser da sua vida, se não quiser trabalhar, não tem problema, mas vai 

responder por aquilo né. 

F. Como compreende a relação da educação com a liberdade? 

A. Se não quiser estudar tudo bem, é livre para isso, só que tem uma coisa, quanto mais 

estudar mais livre é, a educação te leva à liberdade, abre seus horizontes, você se liberta, liberta 

dos preconceitos, dos desconhecidos, passa, a saber, das coisas ficam mais claras, a educação 

e a liberdade tem tudo a ver, a educação leva a liberdade, ao conhecimento. 

F. Qual a sua opinião sobre escola? 

A. Tem de ter escola boa, bem construída, alunos motivados, com toda infraestrutura 

para ter em ensino de primeira qualidade, com professores motivados ganhando bem, alunos 

educados respeitando professores, de preferência integral até o colegial, os pais vão trabalhar 

e os filhos vão estudar, ai começa um ciclo, nós temos alunos desmotivados que não respeitam 

professores, a família acompanhando, é básico né! 

F. Quando fala a família participando, acompanhando o que, a escola ou o estudante? 

A. Acompanhando a escola e o estudante NE, a família vai cuidar do estudante em casa, 

mas também participar da escola, os pais tem de irem na escola. 

F. Então acha importante a participação dos pais ou responsável na escola? 

A. Primordial, muito importante mesmo, tem de participar da vida escolar dos filhos. 

F. Quais as diferenças e dificuldades entre a mulher e o homem moradores de rua? 

A. Os números de mulheres na rua é bem menores, as dificuldades da mulher é maior, 

a questão de higiene, a mulher é mais frágil, ela é mais vaidosa, é difícil para ela, se é para o 

homem é mais ainda para mulher, se tem problemas com drogas, com álcool, é muito mais 

difícil, ela pode sofrer abuso sexual, a prostituição é uma questão de sobrevivência, pode 

acontecer estupro também, mas é mais a questão de sobrevivência e suprir suas necessidades 

até mesmo das drogas, o morador de rua é muito mal visto pela sociedade, a mulher é mais 

ainda, as pessoas dizem que poderia ser doméstica, ajudante disso ou daquilo, mas também 

ninguém dá emprego a ela, deveria ter uma instituição seria para fazer isso. 

F. Qual a diferença entre morar na rua, no albergue e num casarão abandonado? 

A. Na rua está sujeito a chuva, as ações do meio ambiente, nos albergues pode ter 

comida, alguma estrutura, mas alguns albergues são muitos sujos, os usuários tem problemas, 

mas os munitores às vezes são muitos truculentos, não ajudam, como não sofrem fiscalização, 

eles fazem o que querem, o ambiente é muito sujo que causa mal a saúde, eles sofrem menos 

na rua do que nos albergues, às vezes servem comida estragadas, muito mal feitas, se houver 
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uma organização entre quem estiverem la, é mesmo o casarão abandonado, seria uma 

comunidade, o albergue está muito bagunçado. 

F. O que acha em ganhar as coisas da rua? 

A. São boas, não tem nada de mais ganhar, acho que há boa intenção, as pessoas que 

recebem tem de agradecer. 

F. Como as pessoas de rua são tratados nos albergues pelos funcionários? 

A. Como animais, os funcionários tratam muito mal o morador de rua, mas também as 

vezes chegam alterados, com drogas ou bêbados, são tratados pior ainda, quando os monitores 

não gostam de alguma pessoa, eu já ouvi falar que eles plantam até drogas para que ele sofra 

consequência na justiça. 

F. Quando está na rua você muda muito de lugar? 

A. Não, eu chego e fico eu só mudo se tem algum problema. Quando eu dormia na av. 

Paulista, os menores chegavam e roubava tudo que eu tinha, quando eu acordava, eles tinham 

levado, ai eu mudava para um lugar mais seguro. 

F. Você gosta das mudanças? 

A. Não, gosto de um lugar certo né. 

F. O que é felicidade? 

A. É paz de espírito né, desejar o bem para o próximo, saúde, estar sempre alegre, ser 

otimista, isto é felicidade. 

F. O que é quando você fala de otimismo?  

A. Mesmo estando numa situação ruim na rua, tem de ter a esperança em alguma coisa 

boa acontecer, para isso tem de estar alegre. 

F. O que acha que o poder publico deve fazer para o morador de rua? 

A. Primeiro, tudo, acabar com o morador de rua, uma cidade bem organizada onde há 

respeito as pessoas não tem morador de rua, e também tem outra, na rua não é lugar de morar, 

teria de ressocializar todas elas, ajudar quem tem problemas mentais, acabar com esse estigma, 

esta mancha, todos perdem, perdem as pessoas, perde a cidade, perde o comercio, é ruim para 

o turismo perde o país, todo mundo perde. 

F. Só para eu entender, você diz que é ruim para o turismo, as pessoas vê um morador 

de rua, é ruim para o Estado? 

A. É ruim para todo mundo, fica muito mais barato e muito melhor, tem de ser mais 

humano, tira o cara da rua, vamos humanizar tudo, uma das funções do Estado é não deixar o 

cidadão cair na miséria absoluta, dá alguma coisa, um lugar para ele ficar, alguma renda, porque 

não, meio salário e um lugar para ele ficar, não recolhe, o cara gasta o Estado arrecada o 
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imposto novamente, pronto, um vai trabalhar, outro vai estudar e vai sindo da miséria extrema, 

o Estado não pode sair pelas tangentes não, com a renda mínima o cidadão não vai cair na 

miséria extrema. 

F. Como avalia os moradores de outras quebradas? 

A. Os moradores de rua estão no mesmo barco, às vezes uma estranha o outro por causa 

da dependência, mas eu acho tranquila, eu acredito que a uma tolerância de um pelo outro, mas 

a um certo respeito né. 

F. Mas não há uma regionalidade entre os moradores de rua? 

A. Quando está num local, vice é conhecido naquele local, mas o caro vê, é morador de 

rua, às vezes tem problemas por ser desconhecido, mas aí se ambienta. 

 

N.º Nome Idade Profissão Estado Civil Pai e Mãe Filhos Local 

20 Florestino Rocha 

Sujeito K 

65  Vendedor Solteiro Sem 0 Rua 

 

 

F. Há quanto tempo mora na rua? 

R. 35 anos 

F. Porque parou de estudar? 

R. Motivo de fazenda, naquele tempo era difícil ir na escola, era longe. 

F. O que o senhor acha da educação? 

R. É caneta para escrever, educação é letra né, é importante. 

É bom, é importante, o que é importante para o senhor? 

R. Quando uma pessoa sabe ler ele não vai se perder, sabe escrever o nome, é a leitura, 

sem a leitura o cara não vale nada, sabendo fazer a leitura. 

F. O que o senhor pensa sobre a família? 

R. Eu sou solteiro jogado no mundo, nunca tive família 

F. Mas já ouviu falar de família né, o que o senhor acha de família? 

R. Para mim acho melhor viver sozinho né, catando lat aqui ali para vender. 

F. Mas o senhor conhece família, já teve família alguma vez? 

R. Não, sempre solteiro, sempre sozinho. 

F. Mas já teve família? 

R Eu sai de casa para trabalhar com José Messias, Camargo Correia, Mendes Junior, 

esses negócios de obra né, meus pais morreram tudo já! 
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F. Mas o senhor já ouviu falar de família? 

R. Esse negócio de trabalhar na roça, era melhor ficar solteiro né! 

F. Mas o PI a mãe, eles são importante para a escola das criança? 

R. A minha mãe não estudou né, mas eles me colocaram na escola para estudar né, 

Laurina da Rocha e Dazílo de Jesus Rocha. 

F. Então eles eram importante para educação? 

R. Eram importante 

F. Fala um pouco da educação da rua. 

R. A educação da rua é catar latinha, vender latinha, beber um café, levando a vida 

assim. 

F. O senhor aprendeu muitas coisas na rua? 

R. Só as coisas de latinha. 

F. O senhor aprendeu alguma coisa de educação, de respeito, de ficar certinho. 

R. Ando sozinho na rua catando latinha na rua para vender. 

F. Porque o senhor anda sozinho na rua? 

R. Eu não gosto de companheiro, sozinho é melhor, eu vendo a latinha e tomo café, tem 

uns cara que são  bons, os que não são bons deixo para lá, os cara bebe pinga, quer arrumar 

confusão. 

F. O senhor conhece outros meios de educação? 

R. Só entendo o negocio de alumínio. 

F. A televisão, a revista? 

R. A televisão não compensa, é muito cara né, ali nas casas Bahia tem uma televisão 

bonita ali. 

F. O senhor gosta de assistir televisão? 

R. Não tenho tempo. 

F. E quando o senhor assiste , o que o senhor gosta de assistir? 

R. Eu não assisto não, antigamente eu colocava o radinho no capacete e ficava 

assistindo reportagem, assistia Gil Gomes, Afanásio Jasade. 

F. O que o senhor aprendia com eles? 

R. Eu ficava enchendo massa, negócio de obra. 

F. Quando o senhor escutava o radinho, o que o senhor aprendeu com o radinho? 

R. Eu só ficava escutando, nunca conversei com eles não. 

F. quando o radinho falava o senhor escutava, o senhor aprendeu alguma coisa? 

R. Não aprendi nada não. 
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F Fala um pouco da liberdade. 

R. Liberdade é o que nós temos aqui, esse negócio de hospital, não pode fumar la dentro 

né, aqui na rua eu fumo um cigarrinho. 

F. O que o senhor fala da escola? 

R. Na escola é importante né, escrever “a. e, i, o, u, a”, “pata nada”, é que escreve na 

escola né. 

F. O que o senhor acha da escola? 

R. É bom né, por que a pessoa não fica analfabeto, sabe ler e escrever né. 

F.A, entendi. 

R. Vai anotando aí direitinho. 

F. O senhor já viu alguma mulher morando na rua? 

R. Nessas malocas aí tem cachorro brabo. 

F, O senhor já viu mulher morador de rua? 

R. Já. 

F. É difícil para ela morar na rua? 

R. É difícil, os meninos chorando, a mulher cagando, eu não gosto de ver isso não. 

F. É mais difícil para homem ou para mulher morar na rua. 

R. Para homem, ficar pegando latinha de alumínio, é três quatro dias para arrumar um 

quilo de lata. 

F. O senhor já morou em albergue? 

R. Já morei no Arsenal, no Boraceia. 

F. É legal dormir no albergue? 

R. Não, tem de tomar banho, trocar de roupa. 

F. O que é mais difícil morar, na rua ou no albergue? 

R. Na rua para mim é melhor, eu arrumei uma tizourinha para cortar o cabelo, quando 

amanhecer o dia, vou pegar latinha para vender, no albergue é ruim que tem de tomar banho, 

às vezes não tem coberta. 

F. E a comida? 

R A comida é boa, limpinha. 

F. Mas na rua não tem comida. 

R. Mas eu ando por aí e como, os cara me dá comida, me dá lanche para comer e eu 

como. 

 F. Mas então na rua é melhor do que no albergue? 

R. Porque tem a liberdade, anda por onde quer né. 
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F. O senhor já morou em casarão abandonado? 

R. Não. 

F. O senhor gosta de ganhar as coisas na rua dos outros? 

R. Quando me dá eu aceito, pedir não peço não. 

F. O que o senhor acha das pessoas que dão as coisas para gente na rua? 

R. São pessoas boas. 

F. Como as pessoas são tratadas no albergue pelos funcionários? 

R. Eles não gostam de pessoas alcoólatras, nem que bebe e nem que fuma, eles tratam 

bem né, aqueles espiritismo né. 

F. O senhor fica mudando muito de lugar ou o senhor mora num lugar só 

R. Eu parei aqui hoje né, agora quando amanhecer vou catar latinha pra vender, eu não 

durmo não, eu fico sentado aqui. 

F.O Senhor só mora aqui? 

R. Não, aqui é provisório, amanhã vou catar latinha pra vender. 

F. Faz tempo que o senhor mora aqui nesse banco? 

R. Não, daqui a pouco vou lá no banheiro lavar a cabeça e volto aqui nesse banco. 

F. O que é felicidade para o senhor? 

R. É nós ficar conversando aqui assim agora, tranquilo, é também catar latinha amanhã 

pra vender né. 

F, O que o senhor acha que o governo deveria fazer para ajudar os moradores de rua? 

R. Abrir fonte de empregos para trabalhar né, se ficar desempregado, fica catando 

latinha pra vender né, mas tendo emprego ele não vai catar latinha, ele vai ter o salário dele né, 

o negócio de emprego é importante, assim o povo não fica parado né. 

F. O que o senhor acha dos moradores de rua de outras quebradas? 

R. Eu não sei, que sempre eu fico sozinho, amanhã eu vou andar catar latinha. 

F. Então o senhor fica sossegado aqui né, ninguém mexe com o senhor? 

R. Não, eu fico aqui no banco para amanhã ir catar latinha. 

F. Então está bem, muito obrigada, que o senhor tenha um bom descanso. 
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N.º Nome Idade Profissão Estado Civil Pai e Mãe Filhos Local 

21 Giovanni 

Sujeito L 

20  Engatador de 

Caminhão 

Solteiro Mae 1 Rua 

 

 

F. Já estudou? 

G. Sim. Até terceiro colegial. 

F. Há quanto tempo você mora na rua? 

G. Há um ano?  

F. Pensa em fazer faculdade?  

G. Não. 

F. Por quê?  

G. Fiz de tudo para terminar. 

F. O que você acha da educação? 

G. Como assim, educação. Qual das duas? 

F. Fala aí 

G. A da população é ruim, o povo agride a gente, é preferível roubar a pedir.  É agredido 

por todos. Este é o motivo da droga e de roubar. Se pode é agredido. A outra educação. 

F. O que você pensa sobre a família? 

G. Aquela que te apoia, esta sempre junto. 

F. O que é família e a importância para educação?  

G. Educar bem, para não se perder, sem espancamento, mas sim com carinho é muito 

importante. 

F. A rua educa?  

G. Educa. Mas a pessoa tem que saber também. 

F. Fale um pouco sobre educação da rua. 

G. Ajudar o próximo sempre, a ser mais humano. 

F. Existe outros meios de educação que você conhece? 

G. Não. 

F. O que você pode falar sobre a educação da mídia? 

G. Boa. A pessoa aprende mais rápido do que na escola. Eu nunca frequentei a escola. 

Aprendi a montar e desmontar computador. Aprendi sozinho. Esse negócio de televisão não 

educa ninguém. Vê jornais e crime, novela, filme, começa a responder para os pais e já era.  

F. O que você entende por liberdade? 
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G. A liberdade é aqui na rua. Pode andar para onde quiser, fazer correria para poder 

comer, poder trabalhar, para crescer sem ter que pedir. 

F. O que você entende da relação entre a educação e a liberdade? 

G. Não sei dizer não.  

F. Qual a sua opinião sobre escola?  

G. É bom. A escola ajuda muito. Ajuda a arrumar um serviço, sem estudo você não 

trabalha. Sei que é chato, mas estudei. É bom para todos. Algumas escolas não são boas. Alguns 

professores agridem não todos, os professores tem de tratar com carinho. Não gritando, 

ninguém vai aprender. Tem de ter escolas que ajudam os alunos. Não maltrate, maltratando, (o 

aluno) não vai querer aprender mais. Abandona a escola. Eu mesmo sou um deles. 

F. Quais as diferenças e dificuldades entre homens e mulheres moradores de rua? 

G. É bem grande. A mulher tem esperança, um pouco. 

F. Qual a diferença entre moradores de rua, albergue, casarão abandonado? 

G. Nos albergues tem muito malandro, que vivem nas custas do governo e se acham 

malandro, os melhores. Os da rua, não pedem pro governo, pegam uma latinha e se viram. 

Alguns tem benefícios do governo. O casarão, eu não conheço. 

F. Como os funcionários do poder público tratam os moradores de rua? 

G. Alguns são violentos. Já fui agredido por alguns. As assistentes sociais, agentes da 

saúde, aquelas de colete verde, são 100%, eles deveriam trabalhar nos albergues. Nos albergues 

se você errar e fizer qualquer coisa por não saber, os funcionários te agridem. 

F. Qual a sua opinião de ganhar coisas na rua? 

G. Firmeza. As pessoas que doam, são uma benção de Deus. São humanas, não tratam 

os moradores como lixo.  

F. Você muda muito de lugar? Você gosta de mudanças? 

G. Mudo. Porque não é muito bom dormir no mesmo lugar. A GCM (guarda civil 

metropolitana) te marca, o rapa te marca, eles levam tudo que você tem. Inclusive roupas e as 

coisas que você ganha. Queria achar um lugar pra ficar sossegado. Faz dias que eu não durmo. 

A gente tá dormindo, aí vem sempre um te acordar. E a polícia, os donos da loja, sempre tem 

um que te chuta. É foda.  

F. O que é felicidade pra você? 

G. Felicidade é construir uma família, têm suas casas, suas coisas. Ter um trabalho e 

viver sua vida.  

F. O que você diz do governo em relação à população de rua. E o que ele deveria fazer 

para ajudar? 
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G. Muita coisa. Primeiro, cuidar melhor dessa população. Outra, fiscalizar mais as 

firmas que trabalha pra eles.  

F. O que você acha dos moradores de outras quebradas? 

J. Cada um na sua. Chegar com humildade, você fica tranquilo. Se não, eles te cata.  

F. O que você avalia dos moradores de rua de outras quebradas? 

J. Depende da quebrada. Se chega aqui, se você tem sua casa, você não vai deixar os 

outros malucos chegar. Se você tem sua casa e sua mulher com os filhos lá, vai deixar outro 

homem chegar? Então se cola, a gente pede pra ir embora. Se não for, lamento.  

 

N.º Nome Idade Profissão Estado Civil Pai e Mãe Filhos Local 

25 José da Silva 

Sujeito M 

30  Manobrista Casado Mãe 2 Rua 

 

 

F. Quanto tempo mora na rua? 

J.  Três anos. 

F. Por que parou de estudar?  

J. Por eu quis. Minha mãe me espancava muito. 

F. O que é educação pra você? 

J. Família, escola, trabalho e respeito.  

F. O que você pensa sobre a família?  

J. Tudo de bom. União e harmonia.  

F. O que ela é importante pra educação? 

J. Tudo. Ela apoia em tudo. Não estou na rua pagando veneno.  

F. A rua educa? 

J. Não.  

F. Qual a sua opinião sobre a educação na rua? 

J. A rua não vai educar ninguém. Nela só tem o que não presta. Acaba aprendendo, 

porque o mundo te ensina né?  

F. O que você acha sobre a educação da rua? 

J. Não sei. Mente falar mano.  

F. Existem outros meios de educação que você conheça?  

J. Uma escola legal e a família.  

F. O que você pensa sobre isso? 
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J. A família cuida melhor dos filhos, né?  

F. Fala da educação da mídia. 

J. A televisão só mostra o que não presta. Olha a globo aí. Você que esta me 

entrevistando, o que você acha da globo? Ela é uma máfia? E o Roberto Marinho, não o maior 

manipulador do Brasil?  

F. Quando você me diz manipulador, o que você quis dizer com isso? 

J. Esse pessoal da globo, é uma porcaria. Eu morei no Rio e sei o que eu to falando.  A 

única TV que presta é a Cultura.  

F. O que você entende por liberdade? 

J. Andar de cabeça erguida. Ir para onde quiser.  

F. O que você da relação entre a liberdade e a educação? 

J.  A educação não vive sem a liberdade, uma depende da outra, uma favorece a outra. 

Até pra ser bandido, tem de ter educação.  

F. Qual a sua opinião sobre a escola? 

J. A escola é educação. Mas hoje em dia, não existem mais escolas no Brasil. Porque 

os políticos são pilantras. Você põe seu filho na escola, ele aprende tudo de ruim. Você precisa 

arrumar tudo.  

F. Quais as diferenças e dificuldades entre homens e mulheres moradores de rua? 

J. Muitas. Para as mulheres é mais difícil.  

F. Qual a diferença entre a rua, albergue e casarão abandonado. 

J. Melhor casarão, né? Albergue não presta, os funcionários te tratam mal. À rua você 

já sabe, só se fode. Entre as três, eu fico com a ocupação. Se o proprietário chegar, você vasa 

pra outra.  

F. Como os moradores de rua são tratados pelos funcionários do poder público? 

J. Igual um porco. Eles não querem nem saber. Problema é seu, se mora na rua. Eu não 

vou pro albergue, nem fodendo.  

F. Como os moradores de rua são tratados no albergue? 

J. Tem de dar respeito pra ser respeitado. Eles não querem nem saber se esta com frio 

ou com fome.  

F. O que você acha das pessoas que dão as coisas na rua? 

J. Respeito. Caridade.  

F. Você muda muito de lugar na rua? Ou de ocupação? 

J. Às vezes precisamos mudar.  

F. Você gosta das mudanças? 
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J. É bom. 

F. O que é felicidade pra você? 

J. Dinheiro no bolso, um lugar pra descansar e cuidar da sua família.  

F. O que você diz do governo em relação ao morador de rua? 

J. Ele não presta. Se fosse bom, não deixava o morador de rua nem existir. Na rua não 

é lugar de morar.  

F. O que você acha que deve fazer para melhorar a situação dessa população? 

J. O governo podia mudar a situação para esse povo. O roubo existe por causa do 

governo. 

 

N.º Nome Idade Profissão Estado Civil Pai e Mãe Filhos Local 

26 Edna Aparecida 

Sujeito N 

37 Doméstica Casada Sem 2 Ocupação 

 

 

F. Há quanto tempo está na rua? 

E. Há quatro anos.  

F. Por que parou de estudar? 

E. Meu pai tinha posses, perdeu tudo. Eu degringolei. Peguei outro rumo, mudou o 

pensamento e tô aqui.  

F. O que você acha e pensa da educação? 

E. Primordial. Se não tiver educação no mundo, aí vira anarquia, não arruma nada “rabo 

não tem cabeça”, a ignorância é o mal da sociedade.  

F. O que é anarquia? 

E. É bagunça se metade das pessoas fosse pra escola e aprendessem o que deviam, agora 

na escola só vai para aprender ler e escrever deve aprender valores de família, de união, de 

comunidade. Você vai para a escola e não aprende isso mais. A moral foi pro ralo. Vai para a 

escola como se fosse uma obrigação. Tem que ir porque gostam, muitos vão para receber 

benefício do governo.  

F. O que você pensa sobre a família? 

E. A família é tudo, véio. Todo mundo de ter uma casa, uma família, tem de aprender 

os valores. 

F. No que a família é importante pra educação. 
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E. A educação começa em casa. E quando vai pra escola, a criança tem de ter interesse 

de aprender cada vez mais.  

F. Então me diz: Por que elas esquecem o que aprendem? 

E. Porque foram forçadas. Não foi uma coisa interessante, aprender palavras novas, 

com significados novos, alguns sentimentos que ainda não sentiu. O estudo é um baguio loco 

mano.  

F. A rua educa?  

E. Ela te faz aprender coisas boas e coisas ruins. Mas não educa, não. Te da prática de 

sobrevivência, ninguém vive na rua. Viver é em sua casa, na rua você vive comendo resto vive 

da piedade, só droga. Alguns minutos de loucura, dorme, acorda e vai pedir comida. Isto é 

ignorância. O ser humano gosta de coisa fácil. Isto é viver de esmola. Encontra pessoas com 

más intenções disfarçadas com as boas intenções. Aqui eu já vi as pessoas trazerem um prato 

de comida e pedir para entregar a outro, porque estava com pressa. A pessoa comeu na maior 

inocência e a comida tava envenenada. Ele brigou com o cara, no outro dia o cara trouxe a 

comida com veneno de rato pra ele. Comeu e morreu. A rua é isso véio. Esse negócio de criança 

esperança, esse negócio é foda, por traz disso tem muita coisa.  

F. Existe outros meios de educação que você conheça?  

E. Livros, revistas, jornais. De acordo com a matéria, a educação é assim. Depende o 

que querem que você aprenda.  

F. Fale um pouco sobre a educação da mídia. 

E. A mídia boa é a mídia só para vender. A globo tem parte boa e a outra programação, 

esse papo de novela, já põe na mente, que é uma coisa normal. Tem que tomar cuidado.  

F. O que você entende como liberdade? 

E. Liberdade é um bagulho estranho. A gente tem o direito de ir e vir na rua, podemos 

expressar o nosso pensamento, desde que não invada a vida do próximo. Não adiante ser livre 

e tirar a liberdade do próximo. A liberdade é um bagulho loco e complexo para explicar assim, 

mano. Tudo mundo é livre, tem direito de falar o que quiser, de pensar o que quiser, 

principalmente no Brasil que é um país democrático.  

F. O que você compreende na relação entre a educação e a liberdade? 

E. Com a liberdade você tem que ter educação, porque o ignorante nunca vai ser livre. 

Livre dos preconceitos vai ficar sempre aprisionado na própria ignorância. A ignorância é o 

mal da humanidade, a educação liberta, não sabe a liberdade do próximo. Muita gente trafica, 

rouba, por falta de oportunidade.  

F. Qual a sua opinião sobre escola?  
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E. Péssimo. Hoje em dia as escolas não ensinam nada, nem o que deve saber. O simples, 

o ler e escrever. Tem crianças que chegam à oitava série e não sabem fazer uma raiz quadrada 

simples. Vão para o colegial e os professores soca nelas um teorema de Pitágoras, uma equação 

de segundo grau, fala aí. Uma interpretação simples de texto, não conseguem. Elas estão 

fudidas. São vão a escola para comer, arrumar pegadas e os professores põe as coisas na lousa 

e pronto. Ninguém quer aprender. Infelizmente, muitos professores hoje em dia, não todos, a 

maioria, é tipo garçom, quem quer participar vem junto. Eu sempre leio para as minhas filhas, 

conto histórias e depois o gibi pra elas brincarem, para despertar a curiosidade à leitura. Sem 

essa de novela.  

F. Você acha que deveria ter um tipo de escola para o morador de rua? A tradicional já 

sabemos que não dá. 

E. O morador tem a oportunidade de sair da rua. Não sai por causa do vício, se fizer 

uma escola diferente, não vai adiantar nada. O problema não esta na escola, o problema são as 

pessoas. Não é a estrutura, são as pessoas. Eu como muito bem professor. Morador de rua vive 

muito bem na rua, não todos, mas não morrem não. Desculpa falar, você ganha quanto por mês 

professor?  

F. R$ 1600,00 

E. Então você não come o que eu como.  Com o seu salário de professor não dá. Eu 

como comida do mundo inteiro. As pessoas que trabalham, são no mínimo merecedoras de 

comer bem. Não é uma escola diferente que vai adiantar. È a ignorância do ser humano, o vício 

é mais importante do que a própria vida.  

F. Quais as diferenças e dificuldades entre o homem e a mulher morador de rua? 

E. Se a mulher tiver vergonha na cara, ela passa mais dificuldade. Se ela não tiver 

vergonha, não passa tanto não. Ela sai com um daqui, outro dali e arruma um dinheiro, né? 

Mas no geral, a mulher sofre mais. Esta mais propícia a violência: moral, física, sexual. A 

sexual é a pior parte. O homem cai dez vezes, quando levanta é o mesmo homem. A mulher 

cai um dia, quando levanta, não é mais aquela mulher. Aquela menina passou mal e caiu ali, 

os outros dizem que ela bebeu, caiu e tá largada. O homem pode beber, mas a sociedade não 

ve assim, para a mulher a bebida ou qualquer outra droga, tira o brio da cara. Isso é da cultura, 

não é normal.  

F. Quando você fala de cultura. 

E. A moral. 

F. Qual a diferença entre a morar na rua, no albergue e no casarão abandonado?  
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E. A rua é do governo, não tem dono. O albergue não dá por causa do horário. Única 

coisa que me resta é ocupação, mais por conta das minhas filhas de dois e três anos.  

F. Como as pessoas são tratadas pelo poder público?  

E. Para trabalhar num albergue a pessoa tem que querer trabalhar, né?  

F. Qual a sua opinião em ganhar a coisas na rua? 

E. Depende às vezes eu tenho vergonha. Mas às vezes é bom. 

F. O que você acha das pessoas que doam? 

E. Como eu já te falei. Depende das pessoas. Tem gente que dá de bom coração, na 

intenção de ajudar, outras não.  

F. Como vocês são tratados pelos funcionários do albergue? 

E. Depende da pessoa, os caros já tão de saco cheio. São meio pavio curto, os caras 

chega lá muito loco querendo bagunçar, ai não dá, né?  

F. O que você acha do poder público em relação aos moradores de rua? 

E. Porra, Caralho, a GCM fode tudo. Humilham as pessoas, batem até em velho, 

aleijado. Eles chegam dando cacetada, os caras tão morrendo veio, eles chegam batendo, o cara 

ta fudido, dormiu bêbado e com fome. Os caras chegam dando paulada, acham que os caras 

vão levantar? Não adianta bater. Os caras não vão levantar e se levantar aqui, deita ali.  

F. O que você acha dos moradores de rua de outra quebradas? 

E. Cada quebrada tem um morador de rua diferente. Aqui já estão mais malandros. Das 

vilas vem pra cidade porque tem mais oportunidade, mas tem que saber chegar.  

 

N.º Nome Idade Profissão Estado Civil Pai e Mãe Filhos Local 

27 Jorge Elias 

Sujeito O 

54  Serviços 

Gerais 

Solteiro Sem 0 Albergue 

 

 

F. Há quantos anos você mora na rua? 

J. Há 40 anos. 

F. Já estudou? 

J. Não me deram oportunidade para voltar estudar.  

F. Quando você me diz: “não me deram oportunidade” o que você quer dizer? 

J. Foi à própria sociedade, eu sempre briguei com a sociedade para o meu direito que é 

garantido por lei. Até aí, eu não sabia como fala a Constituição. Antes eu tinha muita 

dificuldade.  
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F. Pra você o que é educação?  

J. É colocar o filho na escola, ensinar o filho com uma boa educação. Mas não dizer 

que eles são umas pessoas grã-fina, mas a educação vem de berço. A juventude não respeita 

ninguém, a violência esta dentro da própria casa. 

F. O que você pensa sobre a família?  

J. A família é tudo, te dar o carinho, respeito e dignidade. Amor e família é tudo. Estou 

numa situação de rua, porque até hoje não sei o que é família. Só sei o nome dela, mas não sei 

se é branca ou preta, se é azul. Mas eu quero ao menos saber até os meus últimos dias de vida, 

quem é ela.  

F. O que a família é importante pra educação. 

J. A família é tudo em qualquer idade, pra qualquer ser humano se sentir gente.  

F. A rua educa? 

J. A rua não educa ninguém. A rua cada vez mais, vem com a marginalidade. É muito 

perigosa, eu me arrisco dormindo na rua. Quantas vezes você me viu dormindo naquele banco 

que nóis dividia o bandeco. 

F. O que você acha da educação da rua? 

J. Péssima, em todos os critérios é péssimo. Tem educadores que vem acolher 

moradores de rua e eles não querem ir para o albergue, porque não querem, vou explicar ao 

senhor. Porque vai ficar preso, vai entrar jantar, dormir, tomar banho, tomar café da manhã, 

tudo que existe, muitos não gostam de regras, as pessoas estavam matando morador de rua nos 

albergues.  

F. Existem outros meios de educação que você conhece? 

J. Não conheço nenhum mais.  

F. Fala um pouco da educação da mídia. 

J. A mídia péssima, não educa, ela não inventa, mas aumenta. Ela não aumenta, mas 

inventa. As mentiras da mídia são incabíveis, nunca educou ninguém. Ela é repressora para 

qualquer pessoa. Arrebenta com a pessoa, com a família. Arrebenta com o próprio de ética que 

a impressa tem no protocolo deles.  

F. Quando você diz arrebenta, o que é?  

J. Destrói tudo.   

F. O que você entende por liberdade? 

J. É uma expressão de educação. 

F. Qual a relação entre a educação e a liberdade? 
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J. Liberdade é um direito. O livre arbítrio de falar e fazer o que você quiser da sua vida. 

Ninguém vai questionar nada. Vai dizer: bom dia, boa tarde, boa noite. 

F. Qual a sua opinião sobre escola? 

J. A escola é boa. Tem a família que educa os filhos na casa. A escola educa também 

as crianças, temos que saber cada vez mais.  

F. Qual a diferença entre morar na rua, no albergue ou casarão abandonado? 

J. No casarão abandonado as pessoas ocupam esses locais que estão vazios, 

desapropriados há muitos anos, não tem diferença. No albergue tem regras para chegar. Eu 

chego tarde. Eu trabalho muito e tomo a minha cachaça. E na rua tá difícil, morrem muitos 

moradores de rua e ninguém fala nada, a impressa não fala nada. Falta só esconder os corpos. 

F. Como os moradores de rua são tratados pelo poder público? 

J. São tratados com agressividade. 

F. Qual a sua opinião de ganhar as coisas na rua? 

J. Legal.  

F. O que você acha dos que doam? 

J. Nota mil. Trazem janta, coberta, roupas.  

F. Me diga como são tratados pelos funcionários de albergue? 

J. Péssimo. Somos mal tratados, eles são agressivos com a comunicação. 

F. Você muda muito de lugares na rua? 

J. Às vezes mudo porque tenho sexto sentido.  

F. Você gosta das mudanças? O que você acha delas? 

J. Adoro. 

F. O que é felicidade pra você?  

J. É tudo, me dá tranquilidade, me dá prosperidade. 

F. O que você me diz em relação do poder público em relação à população de rua/ 

J. Cada vez chega mais, eles pensam que vão conseguir emprego.  

F. Como você avalia moradores de rua das outras quebradas? 

J. São muito violentos.  
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N.º Nome Idade Profissão Estado Civil Pai e Mãe Filhos Local 

28 João  

Sujeito P 

55  Copeiro Solteiro Falecidos 4 Rua 

 

 

F. Há quanto tempo você mora na rua? 

J. Dez anos. 

F. Por que você parou de estudar? 

J. Fui criado em Pernambuco, no cabo da enxada. Cheguei aqui e parei. Tive que parar.  

F. O que você acha da educação? 

J. A educação depende da pessoa, pensar em Deus em primeiro lugar, ir ao lado dele 

com respeito. Coisa bonita.  

F. O que significa família pra você? 

J. Família pra mim, não vale nada. Não gosto de família. Só mete na sua vida. Eu não 

me meto na vida de ninguém na rua comigo.  

F. Quem tem uma família, o que ela é importante pra educação? 

J. Eu tenho em Pernambuco, gente da minha vida que Deus me deu.  

F. A rua educa? 

J. Educa, se você viver sua vida, educa. O seu lado, a rua educa. Depende da pessoa. 

F. Quando você diz depende da pessoa, o que você quer dizer? 

J. Você respeita eu e eu respeito você.  

F. Qual a sua opinião sobre a educação da rua? 

J. Depende da sua pessoa respeitar os outros. 

F. Existe outros meios de educação que você conhece? 

J. Não tem, depende de você. 

F. Fale um pouco, da educação da mídia. 

J. Não gosto da mídia, só gosto de futebol. Se jogar mal ele perde a única coisa que eu 

gosto. A novela é só porcaria, o reporte só passa o que eles que pra vender, fala mentira e 

prejudica os outros, é por isso, que eu só assisto futebol. 

F. O que você entende por liberdade? 

J. A liberdade é de cada um, depende da pessoa, seu pensamento, a confiança, você 

mesmo. Só depende de você, vai aonde quer, pensar o que quiser, faz o que quiser, depende só 

da pessoa. 

F. Qual a relação da educação com a liberdade? 
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J. A educação é melhor que a liberdade, depende de mim. Tem gente que mistura a 

liberdade, não pode.  

F. O que você entende e qual a sua opinião sobre escola?  

J. A escola é muito bom, quem estuda é gente boa. Eu tenho a minha liberdade e minha 

educação. Moro onde eu quiser, vou dormir a hora que eu quiser, se eu quiser dormir bêbado, 

eu durmo.  

F. Qual a diferença entre os homens e mulheres moradores de rua? 

J. Pra mim depende da mulher, se ela conseguir o respeito. Se depois ela arrumar um 

macho pra morar ou casar, vai ficar do lado dela, arruma um barraquinho e pronto, vai viver a 

vida dela. Se ela tá sozinha é uma puta de rua, é uma vagabunda da rua, não vale nada, é uma 

pilantra, se eu puder bater nela, eu bato, bato direto. Toda vagabunda e cachorra merece 

apanhar. Apanhar bastante, quanto mais apanha, fica pior, ela adora apanhar. É pior que uma 

galinha, uma cachorra de rua, uma pilantra, uma vagabunda. 

F. Mas todas que moram na rua são assim? 

J. Não, não é todas não, você vai achar uma, duas ou três e olhe lá, fica no bar tomando 

pinga com vagabundo pior que ela, que moral ela vai querer?   

F. E o homem morador de rua, é difícil pra ele? 

J. Também é difícil, depende da pessoa. 

F. Para quem é mais difícil? 

J. Para o homem, a mulher, qualquer um vai atrás dela para dar uma picotinha, um 

carinho, amor, uma cervejinha.  

F. E o morador de rua, tem isso para dar pra ela? 

J. Não, não tem condição. O morador de rua é um veado. É ser sem vergonha, 

vagabundo, não tem vergonha na cara, um cretino, eu sou um pinguço.  

F. Mas ninguém merece sofrer, merece? Então não é todo mundo.  

J. Não, não é.  

F. Então, qual a relação entre a educação e a liberdade? 

J. A educação é junto com a liberdade, se você respeitar é porque você tem educação e 

liberdade. 

F. O que você acha da escola? 

J. A escola é bom pra estudar. Para ser alguma coisa na vida, coisa boa.  

F. Qual a diferença entre morar na rua, no albergue ou no casarão abandonado?  

J. Na rua é melhor, não é dominado por ninguém. Na rua você vai dormir a hora que 

você quiser, vai dormir bêbado, ninguém manda em você. No albergue, eles toma conta de todo 
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mundo. Quer ser melhor do que você é uma bosta, todo mundo é igual. Todo mundo manda na 

sua vida. No casarão abandonado, eu não gosto. Não aconselho pra ninguém, o dono sempre 

aparece, ou aparece o puxa saco que quer ser mais que o dono. É melhor ficar na rua, na calçada, 

pega um papelão encosta num canto seguro.  

F. Qual a sua opinião em ganhar as coisas na rua?  

J. Depende de você.  

F. Como os moradores de rua são tratados no albergue? 

J. Quem vai para o albergue, eles sabem que é morador de rua, não vão tratar bem.  

F. Você muda muito de lugar na rua. 

J. Moro num lugar só.  

F. Por quê? 

J. Porque eu quero, moro onde quiser.  

F. Você gosta de mudanças?  

J. Não.  

F. O que é felicidade pra você? 

J.É Deus. 

F. O que você diz do governo em relação à população de rua? 

J. Nenhum vale bosta nenhuma. A gente vota porque nós somos obrigados a votar. Eles 

não dá apoio pros moradores de rua. Eles tinham que fazer um lugar. O pobre é escravo na hora 

de votar, você é a melhor pessoa. 

F. Como você avalia os moradores de outras quebradas? 

J. Não conheço outras. Quando eles vem, pensam que são os melhores. 

F. Como você chegou aqui? 

J. Porque sou um safado, gosto de mulher e de cachaça. Abandonei a minha mulher, 

comecei na cachaça, fiquei desempregado, daí fui obrigado a morar na rua, até hoje. Mais de 

dez anos.  
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N.º Nome Idade Profissão Estado Civil Pai e Mãe Filhos Local 

32 Rita de Cássia 

Sujeito Q 

40 Doméstica Casada Falecidos 1 Albergue 

 

 

F. Por que parou de estudar? 

R. Porque a escola não tem nada de interessante, esta uma porcaria. Mas quando é boa, 

faz bem estudar.  

F. O que é educação pra você? 

R. Educação são poucos que tem. Eu tenho um marido, tinha né? Um filho da puta, ele 

saiu né, ele tinha um filho. Ele me estuprou, estuprou minha filha. Isto não é amor, quem ama 

cuida. Filho da puta. A família é amor, quando vira ódio, idiota pra caralho. Acabou a educação, 

educação zero. 

F. Então, o que é educação pra você? 

R. Que faz você ser uma pessoa honesta. Te faz você andar no bom caminho, não 

caminhando com espinhos, nos jardins das rosas, padecer no paraíso.  

F. Por que a família é importante pra educação? 

R. Tem de ensinar a pessoa ir para um bom caminho, não faltar no serviço, não andar 

sujo, não beber, falar a verdade, ele queria era jogar tudo na minha costas. 

F. A rua educa? 

R. Não, nunca a rua educou ninguém. A rua é suja só tem doença. 

F, Quando você diz doença o que você quer dizer? 

R. Tudo quanto é tipo de doença, as pessoas mijam, cagam na rua. Isso traz doenças. 

Tanto psico quanto fisiologicamente, eu nunca morei na rua, mas a cabeça esta cheia de verme. 

F. Existe outro meio de educação que você conhece?  

R. Sempre existiu. Honrar pai e mãe, respeitar o próximo é assim. A minha desonra o 

filho, o filho desonra a mãe. O cara quer matar a mãe, o filho nem sabe o que é o amor. O pai 

fiel até morrer com câncer na próstata, meu pai. 

F. Você conhece outros meio de educação? 

R. Você estuda a sua profissão, só isso. 

F. Fale um pouco sobre educação da mídia. 

R. Não ajuda ninguém. Se ela falar pra você virar prostituta, você vai ser prostituta. Se 

ela mandar você tomar álcool, você vai tomar álcool. Leva você ao caminho da perdição. 
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Nenhuma tv, nenhum rádio, nem nada. Só sabe tirar sarro da sua cara e da cara dos outros, por 

beneficio próprio. 

F. Quando você diz “tirar sarro” o que você quer dizer? 

R. Preconceito, só isso.  

F. Que tipo de preconceito? 

R. Eu tenho carro e você anda a pé. Eu to na faculdade e você morreu ontem.  

F. O que você entende por liberdade? 

R. Livre arbítrio, ir e vir, vai e volta. Isso é livre arbítrio. 

F. Como você compreende a relação entre a educação e a liberdade. 

R. Depende, a pessoa pode ter educação e não ter liberdade. E não ter educação. Uma 

coisa não depende da outra, não tem nada a ver. A diferença entre elas não combinam. 

F. Você pode explicar isso melhor? 

R. Você tem educação que Deus te deu, porque você adquiriu, porque você não é um 

ser no fundo evoluído. Você já tem a sua própria educação.  

F. E a liberdade em relação a isso? 

R. Liberdade não existe é ilusão. 

F. Quando você diz “ilusão em relação à liberdade” você pode me explicar isso. 

R. Você pode estar dentro de um banheiro e pensar que é livre. Você pode estar em uma 

banheira de hidromassagem e falar que é livre. Agora se esta preso em um cárcere privado, aí 

você esta preso, prisão, isso não é liberdade, mas você tem o livre arbítrio, como se fosse um 

animal. Você pode. Foi assim que me mal trataram durante anos.  

F. Qual a sua opinião sobre escola? 

R. A escola precisa evoluir muito, não tem materiais, não tem professores, as crianças 

fazem o que querem, não tem educação nenhuma. Os alunos batem e matam professores na 

sala de aula. E a mídia esconde, o governo não fala. A escola deixa muito a desejar, o governo 

do estado é responsável.  

F. Qual a diferença e as dificuldades do homem e a mulher moradores de rua. 

R. Nenhuma, direitos iguais. Os dois são iguais. 

F. Qual a diferença em morar na rua, no albergue ou no casarão abandonado.  

R. Você tem um bom trabalho, um bom estudo. A pessoa que ta na rua, ninguém 

valoriza. A pessoa que ta no albergue, me desvaloriza, porque não precisa pagar água e luz. 

Quem mora no casarão, não é dele, esta desvalorizado também.  

F. Quando você diz desvalorizado, o que quer dizer? 
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R. Não é dono do próprio nariz, esta usando o que é dos outros, alguém paga pra ele 

estar ali. 

F. E como essas pessoas são tratadas pelo poder público? 

R. Não tem tratamento, as pessoas ficam largadas. Ninguém ajuda, ninguém. Faz cobra 

cega, é como se não existisse.  

F. Qual a sua opinião de ganhar as coisas na rua? 

R. As pessoas têm livre arbítrio. Se você ganhar uma camisa, se você gostar, você fica 

com ela, se você não gostar, passe ela pra frente. Uma doação, não faz mal a ninguém. 

F. O que você acha das pessoas que doam? 

R. Nada, cada um faz o quer, em vez de jogar no lixo, dá pra alguém que precisa.  

F. Como os moradores de rua são tratados pelos funcionários do albergue. 

R. São tratados como loucos, só isso.  

F. Quando você diz “são tratados como loucos” o que você quer dizer?  

R. Eu passei cinco meses num albergue da Armênia, consegui um curso, um horário pra 

chegar as 22h30, cheguei as 22h10, não deixaram entrar, passei três dias na rua. Fui reclamar 

com a assistente social, ela rasgou meu papel, me chamou de louca, me transferiu. Eu perdi o 

curso, é só tristeza isso, é tristeza mesmo. 

F. Você muda muito de albergue? 

R. Não. Vou procurar outro tipo de ajuda, dos parentes distantes do interior. São Paulo 

é assim, quem tem dinheiro tem, quem não tem, amém.  

F. O que você acha das mudanças? 

R. Nada de mudanças, tudo ruim.  

F. O que é felicidade pra você?  

R. É estar no que é meu, fazer a minha comida e me virar sozinha, eu ser eu mesma. 

Não ser outra pessoa. 

F. O que você me diz do poder público com relação à população de rua?  

R. Dar uma casa popular para quem precisa, nada muda se depender do poder público.  
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F. Há quanto tempo você mora na rua? 

J. Três anos. 

F. Por que parou de estudar? 

J. As próprias condições. Já estava com certa idade, já estava com 25 anos, parei para 

cuidar da minha mãe.  

F. O que é educação pra você? 

J.  É uma forma de conhecer o mundo e tudo na vida. 

F. O que você pensa sobre a família? 

J. União, afeto, carinho. Tem de ter tudo junto, senão não é família. 

F. Qual a importância dela para a educação? 

J. É tudo isso. Os valores são dados por ela? 

F. A rua educa? 

J. Não. A rua ensina muitas coisas boas e ruins. Mas não educa, somente um autodidata 

pode se educar sozinho.  

F. Quando você diz “coisas boas e ruins”, o que você quer dizer? 

J. Quero dizer que na rua alguém me dá conselhos bons, coisas boas.  

F. Qual a sua opinião sobre isso? 

J. Meu ponto de vista é que é muito sério, não é todos que aguentam o lado mais cruel 

do mundão, é pouca ajuda positiva, que ninguém quer saber direito o problema daquele que 

esta na sarjeta. O porquê esta sujo, as pessoas ajudam mesmo sem saber. Muitos não ajudam, 

têm muitos que não querem melhorar, muitos têm problemas emocionais.  

F. Existem outros meios de educação que você conhece? Quais são? 

J. Existem muitos meios de educação além da escrita. Tem a pintura, os quadros, grafite, 

música, teatro. Eu penso que tudo é do bem, tudo para melhorar.  

F. O que você pensa sobre esses outros meios de educação? 

J. Eu penso que deveria ter mais facilidade de acesso, eu não tenho condições de ir 

aonde tem.  

F. Então, o que você esta falando é sobre cultura em relação à educação como 

componente. Me diga alguma coisa sobre ela. 

J. Nada mais, é só isso mesmo. 
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F. Então fala um pouco sobre educação da mídia. 

J. A mídia tem partes boas, quando não é tocada em dramas e tragédias. Vi muitas 

reportagens televisivas do próximo. Mas quando é arte ou evento cultural, uma musica, uma 

palestra, aí que é bom. Eu só para na frente de uma televisão quando tem uma matéria boa, uma 

reportagem legal.  

F. O que você entende por liberdade? 

J. A liberdade é de ir e vir, respeitar o limite de todos. Nós temos o direito de saber para 

poder cobrar o erro de um saber e admitir os nossos próprios erros.  

F. Você me diz da relação entre educação e a liberdade. 

J. Se não tiver um estudo, uma leitura, uma educação, saber regras, saber direitos. Com 

a educação saberei um pouco de direito, então saberei até que ponto eu soou livre e terei a 

minha liberdade. É dessa forma que irei lutar por ela. Que é o direito de ir e vir, de circular e 

não ser abordado ou destratado pelo homem da lei, que pode pisar em mim eu ficar quieto. 

Tenho que saber um pouco do meu direito pra que eu seja livre, pra que eu ganhe a liberdade.  

F. Qual a sua opinião sobre a escola? 

J. A escola é importantíssima, é a base. Se não tiver escola, não vai aprender nada.  

F. Fora da escola também não se aprende muita coisa?  

J. Se aprende, mas não se aprende como a sociedade ensina. Como deve e tem que ser. 

Porque na escola tem regras de acordo para a gente ser educado.  

F. Qual a diferença e dificuldades entre homens e mulheres moradores de rua. 

J. Tem. Porque mulher é mais delicada. Não se cuida disso em qualquer lugar na rua. 

Homem até passa um dia, dois, sem tomar banho.  A mulher sem tomar banho fica mal, são 

mais vulneráveis, mais sensíveis. 

F. Então você quer dizer que: 

J. Para a mulher é mais difícil, com certeza. Ainda mais. Tem muito abuso.  

F. Qual a diferença entre morar na rua, no albergue e no casarão abandonado? 

J. A diferença é água pra banho, um leito pra deitar e dormir, um kit de higiene, comida, 

isto é dependendo do albergue.  

F. O que você acha de ganhar as coisa na rua? 

J. Ajuda muito, mas algumas vezes atrapalha, porque certos de doação na rua facilita 

para que a pessoa fica ali esperando, para que apareça mais ações. É melhor vir para um bom 

albergue, esperando esta doação.  

F. O que você acha das pessoas que doam? 
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J. São pessoas que merecem toda a benção de Deus. Se eles têm para doar, então por 

que não doar? 

F. Mas você disse agora a pouco, que essas pessoas que doam podem levar para o 

comodismo. 

J. É tem gente que não sai da praça porque sabe que vai rolar um bandeco, uma roupa. 

Então a pessoa não cresce. Mas isso não faz de quem doa deixe de ser uma boa pessoa.  

F. como moradores de rua são tratados pelos funcionários dos albergues? 

J. Alguns albergues tratam como seres humanos, que precisam de um abrigo. Se fizer 

coisa errada, vai segurar. Trata como deve ser tratado, mas tem cobrança. 

F. Lá traz você disse sobre albergue bom. O que é um albergue bom pra você? E como 

você sabe? 

J. Um que trata com respeito, você vai saber. 

F. Agora você esta num albergue, quando você estava na rua, você mudava muito de 

lugar? O que acha da mudança? 

J. Mudava. Morador de rua é um barco a deriva, você nunca sabe pra onde vai. 

F. Por que você mudava? 

J. Você não tem lugar fixo. Não tem nada na mente. Nenhum objetivo. 

F. O que acha da mudança? 

J. Ótimo. Agora que eu tenho um objetivo, trabalho. 

F. O que você me diz do poder público com relação aos moradores de rua? E o que eles 

devem saber para melhorar a situação desta população.  

J. A minha visão é prematura sobre isso. Não posso responder. Sou muito pequeno, não 

tenho conhecimento, então prefiro não responder esta questão. 

F. O que o governo pode fazer para melhorar a vida do povo da rua? 

J. Deve criar mais albergues. E insistir. Não chegar na Cracolândia, quebrando tudo. 

Ou dizer que tem um emprego de R$ 100,00 por mês, um quarto em um hotel para morar. Só 

mudou a aparência, ou só muda de lugar, porque num hotel que eles vão morar, vão transformar 

em Cracolândia. 

F. Como você avalia os moradores de rua de outras quebradas. Isto é, quando você 

estava na rua? 

J. É tudo família. Desde que eu saiba respeitar o espaço, tem que saber chegar, respeitou 

o espaço será bem recebido. Se não... 

F. Como você foi parar na rua? 
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J. Morreu meu pai, minha mãe, gastei o dinheiro da herança. Na verdade eu queria 

morrer, queria me acabar, me enfiei na cachaça e na droga, só parei depois de dois anos quando 

fiquei doente do pulmão, quebrei a perna numa briga e acabou o dinheiro. Só parei mesmo de 

usar droga e beber, quando aconteceu tudo isso.   

 


