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RESUMO 

 
Introdução: Pessoas que vivem em situação de rua pertencem a um dos grupos mais 
marginalizados. Porém, poucos estudos buscam elucidar fatores que desencadeiam 
e mantém esse processo. Esse estudo tem por objetivo compreender o processo de 
transformação das relações interpessoais ao longo do ciclo vital de pessoas adultas 
em situação de rua usuárias de álcool e outras drogas encontradas em regiões 
urbanas do município de São Paulo. Método: O desenho do estudo é qualitativo 
exploratório. Foram entrevistados profissionais informantes-chave e pessoas em 
situação de rua usuário de álcool outras drogas. Coleta de dados foi realizada através 
de entrevistas semiestruturadas, com ênfase na linha do tempo, e observação 
participante. Todas as entrevistas foram integralmente gravadas, transcritas e 
submetidas à análise temática. Resultados: Ao todo 40 pessoas participaram do 
estudo sendo 20 era PSRU e 20 pessoas eram Informantes Chave. Os fatores que 
sobressaíram aos dados foram organizados em seis temas com seus respectivos 
subtemas. Na infância (Tema 1), os participantes pessoas em situação de rua usuária 
de álcool e outras drogas afirmaram instabilidade na criação, abusos e violências e 
referiram que a figura paterna pouco presente ou ausente. Na adolescência (Tema 2), 
os resultados que emergiram foram evasão e insucessos escolares, aceitação de 
gênero e orientação sexual, nascimento do primeiro filho e uniões ou casamentos. Já 
na vida Adulta (Tema 3) perda de contato ou relacionamento conflituoso com a família, 
problemas de saúde, tráfico e prostituição foram os subtemas emergidos. Também 
foram encontrados fatores transversais (Tema 4), mortes e o uso de substância são 
subtemas. O tema 5 se refere aos fatores de manutenção da exclusão social e 
possuem como subtema a interdependência entre as drogas e rua e crenças 
depreciativas. Já o tema 6 potencialidades e recursos de vida e os subtemas que 
emergiram foram trabalho, moradia e arte. Considerações Finais: A partir desses 
resultados é necessário destacar a necessidade de fomentar intervenções que 
considerem todo o histórico das fragilidades encontradas ao longo dos ciclos de vida 
das pessoas em situação de rua usuário de álcool outras drogas considerando as 
peculiaridades de cada faixa etária. Estratégias que visem a redução de estigma, 
aumento de autoestima, conscientização da situação de exclusão social também 
serão muito uteis. Os trabalhos realizados por pessoas como as informantes chave 
desse estudo poderiam receber fortalecimento e reconhecimento principalmente a 
nível estatal. 

 
Palavras-Chaves: Relações Interpessoais, Desenvolvimento humano, Pessoas 

em Situação de Rua, Marginalização Social, Transtorno por uso de substâncias, 

Resiliência Psicológica. 
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ABSTRACT 
 

Background: People that living in homelessness are one of the most marginalized 
groups. However, few studies seek to elucidate factors that trigger and maintain them 
in this process. This study aims to understand the process of transformation of 
interpersonal relationships along the life cycle of adults homeless people alcohol and 
other drugs users found in urban areas of the city of São Paulo. Method: The study 
design is exploratory qualitative. Professionals Key informants and adults homeless 
people alcohol and other drugs users were interviewed. Data collection was realized 
semi-structured interviews, with emphasis on the timeline, and participatory 
observation. All interviews were fully recorded, transcribed and submitted to thematic 
analysis. Results: The totality of 40 people participated in the study, 20 were homeless 
people alcohol and other drugs users and 20 people were key informants. The factors 
that emerge from the data were organized into six themes with their respective 
subthemes. In childhood, (Theme 1) the participant's homeless people using alcohol 
and other drugs alleged instability in the creation, abuse and violence and reported 
that the father figure is not present or absent. In adolescence (Theme 2) the results 
that emerged were a dropout and school failure, gender acceptance and sexual 
orientation, the birth of the first child and unions or marriages. Already in adult life 
(Theme 3) loss of contact or conflicting relationship with family, health problems, 
trafficking and prostitution were the emerged subthemes. Cross-sectional factors were 
also found (Theme 4) with deaths and substance use as subthemes. Theme 5 refers 
to the factors that maintain social exclusion and have as their theme the 
interdependence between drugs and the street and depreciative beliefs. The theme 6 
potentialities and life resources and the subthemes that emerged were work, housing 
and art. Final Considerations: From these results, it is necessary to highlight the need 
to foster interventions that consider the entire history of weaknesses found throughout 
the life cycles of the homeless people alcohol and other drugs users considering the 
peculiarities of each age group and articulating. Strategies aimed at reducing stigma, 
increasing self-esteem, awareness of social exclusion will also be very useful. The 
work done by people like the key informants of this study could be strengthened and 
acknowledged mainly at the state level. 
 
 
Keywords: Interpersonal Relationships, Human Development, Homeless People, 
Social Marginalization, Substance-Related Disorders, Psychological Resilience. 
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1.0 INTRODUÇÃO 

 

1.1 A situação de rua: contextualização e definições 

 

A situação de rua, na atualidade, é reconhecidamente um fenômeno global e 

complexo que atinge desde países desenvolvidos a países em desenvolvimento (1). 

Dentro dessa complexidade, um dos problemas mais graves é a falta de moradia. Na 

Declaração Universal dos Direitos humanos a moradia é citada no artigo 25 como um 

direito universal (2, 3), e na Constituição Federal Brasileira encontra-se no artigo sexto 

(4). No entanto, a situação de rua continua existindo, sendo considerada hoje um 

grave problema social (5, 6). 

Quem vive em situação de rua pertence a um dos grupos mais marginalizados 

(7, 8) além de ser uma das formas mais extremas de exclusão social (9, 10). Do 

mesmo modo, há uma série de privações das quais essa população é sensivelmente 

afetada, aqui destacam-se algumas como: empregabilidade, renda, agravos em 

saúde, escolaridade, barreiras de acesso a moradia. De todas essas, a privação de 

renda tem sido a mais relatada para risco à situação de rua já que essa condição está 

intimamente associada a pobreza (9, 11). 

Definir a situação de rua, ou pessoa que está em situação de rua, não é uma 

tarefa simples, pois, em escala mundial, cada país adota uma definição concebida em 

legislações próprias. Contudo, nos últimos anos, tem havido um avanço na construção 

de uma definição mundial. Dentro dessa temática, um dos trabalhos mais recentes e 

consistentes sobre esse tema define a situação de rua dividindo-a em três categorias 

básicas: 1) pessoas sem acomodação 2) pessoas vivendo em acomodação 

temporária ou em crise 3) pessoas vivendo em acomodação severamente inadequada 

e/ou insegura, sendo que cada uma dessas categorias tem suas respectivas 

subcategorias (12).  A articulação de uma definição global com uma tipologia das 

diferentes classificações de pessoas que vivem em situação de rua, auxilia na 

mensuração e, consequentemente, na fundamentação de políticas públicas 

endereçadas a essa população (13, 14). 

 A definição brasileira está contida no Decreto 7.053 (15) que institui a Política 

Nacional para Inclusão Social da População em Situação de Rua da qual descreve 

esse segmento populacional como heterogêneo, caracterizado pela pobreza máxima, 
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fragilidade ou interrupção de vínculos familiares, pela falta de habitação convencional 

regular e vivência do processo de desfiliação social. Apesar dessa conceituação estar 

embasada em referenciais teóricos da exclusão social e ir além da conceituação 

comum, o país não adota uma tipologia ou classificação dessa população. O resultado 

disso é que o governo brasileiro tem poucos dados oficiais atualizados da real 

quantidade de pessoas em situação de rua no país, refletindo ainda mais a 

invisibilidade que esses indivíduos sofrem perante a sociedade (16). 

No entanto, juntamente com algumas outras cidades do país, São Paulo é um 

município de exceção no que se refere a dados oficiais. Um estudo em 2015 (17) da 

Fundação Instituto de Pesquisas econômicas (FIPE) informou que a cidade possui 

15.905 pessoas em situação de rua. Em todo o levantamento, destacam-se alguns 

dados relativos: a baixa escolaridade, vida solitária com tendência a um novo rearranjo 

familiar ou afetivo (no qual a pessoa em situação de rua convive com amigos ou 

pessoas sem relação de parentesco), instabilidade econômica em relação a fontes de 

renda, o uso de substâncias psicoativas considerado generalizado e constante. 

Relativos a essa complexidade apresentada acima nas próximas três seções 

destacam-se alguns processos, salientados pela literatura, que as pessoas em 

situação de rua experienciam. 

 

1.2 Marginalidade social 

 

A noção de marginalidade está conectada com a oposição entre centro e 

periferia dentro de uma estrutura social. Nessa situação, o indivíduo é considerado as 

margens da sociedade no que se refere ao acesso e usufruto de benefícios e riquezas 

disponíveis conferindo características de subalternidade e inferioridade (18). Além 

disso, também designa um grande conjunto de situações sociais relativas à pobreza 

urbana como, por exemplo, a localização da favela, a experiência migratória, as 

minorias raciais e étnicas (18). 

O dicionário Houaiss remete o termo marginalidade ao marginal, que em uma 

das definições é aquele que não aceita os valores que predominam na sociedade. Em 

outra, figura como sinônimo de delinquente ou criminoso (19). Esse segundo uso da 

palavra marginal é utilizado com grande prevalência no senso comum para 

caracterizar, de forma pejorativa, aqueles que não estão inseridos ou integrados na 

sociedade dominante ou na ordem moral e social detentora do poder. Nesse sentido, 
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de forma depreciativa, o marginal está vinculado ao mundo da violência, do crime, do 

tráfico, da prostituição sendo uma das formas de caracterizar o pobre como um sujeito 

perigoso (18). 

Em uma outra definição mais atual, Gatzweiler e colaboradores definem a 

marginalidade como uma posição involuntária de indivíduos ou grupos dos quais são 

colocados a margem de sistemas políticos, socias, econômicos, biofísicos. Esta 

posição dificulta o acesso aos serviços ou recursos ativos, limitando de forma 

crescente a liberdade de escolha e o desenvolvimento de suas capacidades, tornando 

muito difícil a esses indivíduos ou grupos, escaparem da pobreza extrema (20). 

Sobre esse aspecto, é necessário destacar a relação entre a marginalidade 

referente as pessoas em situação de rua na qual pode ser referida como 

marginalidade espacial (21, 22). Van Ness, afirma que a marginalidade 

socioeconômica associada com o rendimento econômico baixo e o desemprego é 

preditora de maiores taxas de utilização dos serviços de saúde (23). Outros dois 

estudos salientam que a marginalidade social está associada ao fator da solidão, 

muito presente entre pessoas em situação de rua (24, 25). 

Para Castel, a marginalidade é entendida como processo final resultante de 

rompimento concomitante das relações de trabalho e dos vínculos relacionais e se 

manifesta antes dos efeitos da exclusão. O autor criou um modelo teórico 

subdividindo-o em quatro zonas baseadas nas relações de trabalho e inserção 

relacional. Na primeira, a zona de integração, a pessoa está com trabalho estável e 

forte inserção relacional. Na segunda, a zona de vulnerabilidade, há uma precarização 

do trabalho e fragilidade dos vínculos relacionais. Na terceira, zona de marginalidade, 

que o autor preferiu chamar de desfiliação, há ausência de trabalho e isolamento 

social. Já a quarta zona, desrespeito a pessoas que possuem alguma deficiência e se 

encontram em situação de abandono e é chamada zona de assistência (26). A grande 

contribuição desse modelo são as implicações práticas observadas no trabalho de 

campo. 

A marginalidade social está intimamente relacionada com o termo exclusão 

social, tanto histórica como culturalmente, sendo ambos, pautados na construção 

social das desigualdades. Entretanto, com o passar dos anos, esses conceitos foram 

desenvolvendo trajetórias teóricas distintas (18).  
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1.2.0 Exclusão Social 

 

É muito difícil encontrar definição do termo exclusão social (27) devido a ampla 

abrangência que essa expressão pode designar. Apesar disso, Escorel defende a 

necessidade de incluí-la como uma categoria possibilitando uma análise e 

compreensão da pobreza urbana, (18) mesmo considerando a abrangência de outros 

significados e contextos não relacionados com a pobreza ou classe social (28). Os 

conceitos são unidades de significação responsáveis pela forma e conteúdo de uma 

teoria e as categorias são os conceitos mais importantes dentro de uma teoria (18). É 

importante destacar a tentativa de buscar uma concepção que norteie a compreensão 

da realidade, mas sem perder de vista o foco nos sujeitos e em suas condições 

cotidianas (18). Para que isso ocorra é necessário inter-relacioná-la com outros 

conceitos como a marginalidade (18). 

Uma das versões mais comuns e tradicionais sobre esse fenômeno é descrita 

por Wanderley e se baseia na dicotomia da inclusão/ exclusão sendo vista como um 

rótulo dos quais estão contidos vários processos e categorias que emergem como 

fraturas e rupturas do vínculo social. No entanto,  a autora afirmou que o fenômeno 

da exclusão é muito vasto sendo impossível delimita-lo. Mesmo assim defende uma 

visão “ocidental” da qual os excluídos são aqueles, que além de serem rejeitados 

materialmente (de forma física, geográfica, de mercado, de trocas), são também 

excluídos culturalmente (28). 

Já o estudo de Beall e Piron ampliam mais esse conceito. Os autores constroem 

uma definição multidimensional vista ou como uma condição ou como um processo 

dinâmico. No primeiro caso, a exclusão social é entendida como um estado em que 

indivíduos ou grupos são incapazes de participar completamente na sociedade. Já no 

segundo caso, é relativo as barreiras nas relações sociais e organizacionais que 

bloqueiam formas de subsistência, desenvolvimento humano e igualdade nas 

relações de cidadania. Todas essas ações criam ou sustentam a pobreza e a 

desigualdade podendo também restringir a participação social (29). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) também construiu uma concepção de 

exclusão social, muito semelhante à descrita de Bell e Piron, com a diferença de ser 

articulada à saúde, até por que a exclusão é um determinante social (30). Nesse 

sentido, a exclusão também é considerada um processo dinâmico multidimensional 

relativo às desigualdades nas relações de poder, interagindo em quatro dimensões: 
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econômica, cultural, política e social. Além disso a exclusão está presente em 

diferentes níveis incluindo grupos, indivíduos, comunidades, nações e regiões globais. 

(31). Essas dimensões foram criadas por Escorel, oriunda de sua etnografia com 

pessoas em situação de rua no Rio de Janeiro (18). 

 

1.2.1 Exclusão, Estigma e Marginalidade Social  

 

Também é necessário destacar que a construção do conceito de exclusão e 

marginalidade social possuem grande ligação com o conceito de estigma. Proposto 

pela primeira vez por Goffman (32), o conceito de estigma social proporcionou 

substrato teórico para a construção do conceito de exclusão social (18). No clássico 

livro Estigma: notas de sobre a manipulação da identidade deteriorada, o autor define 

o termo como um tipo especial de relação de um atributo, extremamente depreciativo 

associado a um estereótipo. O escritor explica que o estigmatizado é colocado em 

uma categoria de espécie não desejada, sendo desconsiderado como sujeito, 

reduzido a um ser diminuto menosprezando (32). O estereótipo, na psicologia social, 

é considerado a base do preconceito, é definido como as crenças atribuídas sobre as 

características de pessoas ou grupo (33). 

Revisitando o conceito de Goffman e trazendo para uma perspectiva mais 

psicológica Link e Phelan afirmam que o estigma começa a existir quando elementos 

de rotulagens, separação, estereótipos, discriminação e perda de status ocorrem 

concomitantemente com situações abusivas de poder permitindo que esses 

processos progridam (34). 

Também é necessário destacar quando o indivíduo, alvo da estigmatização, 

pode internalizar todo o processo sofrido caracterizando o estigma internalizado do 

qual pode causar impactos na saúde decorrentes de isolamento social e ostracismo 

(35).  

Ao abordar o conceito de desfiliação, Castel afirma que a marginalidade tem 

um caráter estigmatizante, referindo-se aos rejeitados dos círculos das relações entre 

a sociedade (26). 

 

1.3 As relações interpessoais na psicologia social 
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As relações interpessoais podem ser definidas como a interações entre 

indivíduos por meios de troca. Também, chamada de relações humanas ou sociais, 

tem uma importância central, na Psicologia Social, pois parte do conceito que o ser 

humano é essencialmente relacional (36). Esse conceito considera as ações e 

sentimentos das pessoas, podendo ser negativos ou positivos. O preconceito, a 

agressividade e os conflitos são alguns dos aspectos prejudiciais ao bem estar e ao 

desenvolvimento humano, já que limitam as relações sociais; já a atração, a intimidade 

e a ajuda são algumas formas positivas dessas relações (37). 

Fischer analisa as relações a partir dos aspectos psicossociais conceituando-

as sob as noções de laço social, filiação e atração. O primeiro conceito é considerado 

como a base para o estudo das relações, definido como traço de sociabilidade 

humana, que demonstra, dentro de um contexto, as modalidades de expressão e a 

maneira de ser humano. A filiação define-se como a forma de ser-com-outros 

evidenciando a natureza social humana. Já a atração é relativa à dimensão afetiva 

que um indivíduo manifesta em relação aos outros sendo expressada pelas atitudes 

(36). 

O autor também descreve a formação das relações partindo do conceito de 

ligação e da socialização. O primeiro conceito se refere a um tipo de relação afetiva 

resultando na união de dois indivíduos por meio da importância e valorização que 

atribuem um ao outro. A qualidade da ligação vivida na primeira infância possui 

influência na capacidade que sujeito possui de estabelecer relações intimas na vida 

adulta. Já a socialização é o processo de aprendizagem de normas, atitudes, e valores 

de um grupo. Esse último conceito auxilia a pensar e analisar como ocorrem as 

mudanças nas relações das pessoas em situação de rua ao longo do ciclo de vida, já 

que, para o autor, a infância fundamenta todas as relações posteriores na vida (36). 

Também é necessário destacar aqui algumas características importantes da 

relação social. São regidas por normas sociais de conduta podendo ser expressas de 

várias maneiras através da adoção de papeis sociais. São marcadas pelo contexto 

social que cada indivíduo se insere, não somente o lugar físico, mas também os 

sistemas simbólicos das relações. Manifestam-se concretamente pela interação (36). 

Ainda referente as relações interpessoais, Bronfenbrenner destaca a 

importância das díades ou sistema entre duas pessoas, caracterizada pelas relações 

recíprocas entre elas. O autor afirma que apesar da psicologia do desenvolvimento 
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fazer constantes referências as díades, na prática, essas informações são ignoradas 

(38) por isso a necessidade de um aprofundamento nesse tema. 

Pessoas em situação de rua são encontradas com frequência em isolamento 

social e com baixos níveis de suporte social sendo que essa falta de recursos contribui 

para deterioração de sua saúde (39). Padgett et al considera que o isolamento social 

pode ser compensado por relações sociais instáveis quando a pessoa além de ter 

transtorno mental também está em situação de rua e abusando de drogas (40). 

 

1.4 A interface entre Situação de rua o uso de Substâncias  

 

O uso de substâncias é um comportamento frequentemente presente em 

contextos de situação de rua. De acordo com levantamento realizado em 2008 em 71 

municípios, 35% dos entrevistados afirmaram que o principal motivo de estarem nas 

ruas era relativo a problemas de álcool e outras drogas (41). 

Em São Paulo existem dados censitários feitos pela Fundação Instituto de 

Pesquisas Econômicas a pedido da Prefeitura Municipal. O mais recente é de 2015 e 

informa que a cidade possui um número de 15.905 pessoas em situação de rua sendo 

8.570 vivendo em serviços de atendimentos (acolhimento) e 7.335 nas ruas. De 

acordo com o censo, o uso de substâncias psicoativas foi referido por 83,8% das 

pessoas que viviam nas ruas e 54,3% entre os acolhidos(17). 

Esses dados demonstram uma das inúmeras vulnerabilidades das pessoas em 

situação de rua: consumo prejudicial de drogas. Pessoa em situação de rua usuária 

de álcool e outras drogas (PSRU) apresentam alta prevalência de transtornos por uso 

de substâncias e sérios transtornos mentais associados a essa condição de estar na 

rua (42, 43). Outros estudos associam que o uso de drogas pela população em 

situação de rua agrava complicações decorrentes de outras doenças como AIDS (44) 

e tuberculose (45). 

Apesar desses dados alertarem das consequências entre a interface situação 

de rua e o uso prejudicial de álcool e outras drogas, precisa-se destacar as pré-

condições sociais por de trás desses problemas. Nesse sentido, é possível verificar 

nas cenas de uso de drogas os marcadores da exclusão social que comparados a 

população geral brasileira, apresentam-se mais nítidos exacerbados. Os marcadores 

são cor da pele negra, baixa escolaridade, desemprego e trabalho precário e sugerem 

a partir de históricos de marginalização social antecedentes ao consumo de drogas. 
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O consumo abusivo de drogas é somente mais um dos problemas enfrentados nessa 

população (46). 

Além de tudo isso, o usuário de drogas e em situação de rua, tem que enfrentar 

a repressão policial fruto da tão criticada política global de guerra as drogas. Quando 

é focalizada nos esforços de combate a produção dessas substâncias, as estratégias 

militares e policiais apropriam-se da função de controle social das populações mais 

pobres e passam a localizar territórios geográficos, como por exemplo, as 

cracolândias (47). Adorno et al. em uma etnografia na cracolândia em São Paulo, vão 

se referir a uma temporalidade especifica que marca as PRSU das quais são 

constantemente abordadas por ações policiais e do Estado, relativa, principalmente, 

às ações de limpeza e remoção em seu território (48). Essas operações policiais, que 

são ineficientes, acontecem de surpresa e causam um grande efeito midiático. Após 

períodos de aparente pacificação ocorre uma nova operação na qual transforma-se 

em um fenômeno cíclico que não resolve nada. Passados alguns dias volta-se tudo 

como era antes (49). Em outra etnografia realizada em São Paulo, Raupp conclui que 

as constantes ações de expulsão dos usuários de seus territórios têm como 

consequência o deslocamento deles, formando novas cracolândias (50). Por isso, é 

imprescindível a criação de práticas novas para resolver problemas antigos e, 

portanto, pesquisas que ampliem o conhecimento sobre esse problema tão complexo 

e comum dessa população. 

No âmbito das políticas públicas voltadas sobre álcool e outras drogas é 

necessário destacar alguns modelos vigentes das quais refletem o cuidado que as 

PSRU recebem a nível estatal.  Em setores da segurança pública e justiça imperam 

dois paradigmas antagônicos: o proibicionismo e antiproibicionismo. Já em áreas da 

saúde e assistência social existem os paradigmas psicossociais, os asilares e o de 

redução de danos. As políticas públicas sobre esse tema têm se mostrado pouco 

convergentes e de difícil acesso aos usuários e acabam acentuando as desigualdades 

de quem faz uso prejudicial de substâncias e se encontram em alta vulnerabilidade 

social (51) como as pessoas em situação de rua.  

 

1.5 Resiliência e a Situação de Rua 

 

Resiliência é um conceito da física no qual foi transmitido e desenvolvido à 

psicologia e posteriormente ampliado para diversas áreas do conhecimento (52-54). 
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Em uma perspectiva psicológica do desenvolvimento humano Luthar e Cicchetti 

definem a resiliência em dois construtos: adversidade e adaptação positiva. O primeiro 

se refere ao risco, do qual em circunstâncias negativas da vida, o sujeito consegue se 

ajustar as dificuldades. Já o segundo construto é definido em termos comportamentais 

em que o indivíduo demonstra competências sociais ou bom desempenho em tarefas 

referentes a etapa do desenvolvimento (55). Já Connor e Davidson, em uma 

abordagem da psicologia clínica, defendem a adversidade como um dos construtos 

da resiliência, ao mesmo tempo que ampliam, a essa conceituação, partindo do 

conceito de homeostase biopsicossocial. Os autores descrevem que estressores 

internos e externos sempre estão presentes na vida e que a capacidade para conduzir 

esses eventos é construída a partir da adaptação de experiências anteriores de 

rupturas bem ou malsucedidas. Essas rupturas podem levar a quatro resultados de 

resiliência baseado no conceito de homeostase (56): 1) uma maior homeostase e nível 

maior de resiliência; 2) um retorno da homeostase à linha de base antes do evento 

disruptivo; 3) recuperação com um nível mais baixo de homeostase; 4) nível 

disfuncional com baixa capacidade para lidar com os estressores. 

A resiliência é um construto importante para o entendimento dos 

enfrentamentos ocultos que possibilitam  às pessoas em situação de rua, não somente 

sobrevivam, mas também consigam se desenvolver ante as adversidades diárias 

como ausência de moradia, insegurança na alimentação, estigmatização, risco 

constante de vitimização e discriminação (57). Segundo Paludo e Koller o estudo da 

resiliência, com a população em situação de rua, deve ser entendido a partir da 

relação dinâmica entre fatores de risco e proteção. Os fatores de proteção reduzem a 

probabilidade de um evento negativo acontecer na presença de um fator de risco (54).  

Pessoas que possuem algum histórico de transtorno mental ou adicção são 

altamente representadas em populações que possuem histórico de situação de rua 

crônica. Essas pessoas enfrentam estressores referentes ao nível de estigmatização, 

discriminação e rupturas referentes a escolaridade e empregabilidade associados a 

exclusão social e a instabilidade de moradia (58). 

 
 

 

1.6 Teoria Bioecológica do Desenvolvimento humano 

 



   
 

22 

Na década de 70 Urie Bronfenbrenner publicou e lançou ao mundo a teoria 

ecológica do desenvolvimento. Nessa teoria modelo, que mais tarde foi chamado de 

teoria bioecologica do desenvolvimento humano, evidenciou o fenômeno de 

continuidade e mudanças nas características biopsicológicas dos seres humanos 

tanto as individuais como as grupais. Esse fenômeno estende-se ao longo do curso 

do ciclo de vida de um indivíduo, atravessando gerações sucessivas, através do 

tempo histórico no futuro como no passado. Baseia-se na compreensão de que os 

elementos do desenvolvimento humano são divididos em quatro núcleos, interligados 

entre si, chamado modelo PPCT (processo, pessoa, contexto e tempo) (38, 59) 

descritos brevemente abaixo:  

 Processo: é o processo referente ao desenvolvimento e que está relacionado 

com a união e a dinâmica da relação entre o indivíduo e o contexto.  

 Pessoa: na qual reuni o conjunto de conhecimentos individuais, junto com as 

características biológicas, cognitivas, comportamentais e emocionais.  

 Contexto: são os níveis sistêmicos entrelaçados; micro, meso, macro, 

exossistema e se referem ao ambiente em que a pessoa vive. 

 Tempo: cronossistema que envolve as dimensões múltiplas da temporalidade 

e que modela as mudanças ao longo do ciclo de vida (38). 

Dentro desse modelo destacamos os dois últimos, o contexto e o tempo, que 

possuem maior conexão com a definição de relações interpessoais, descritas no item 

anterior e com o ciclo vital.  

No núcleo contexto, há quatro níveis interdependentes e que funcionam do 

meio mais interior ao mais exterior como uma boneca russa (60). Ao nível mais interior 

temos o microssistema, definido como ambiente mais imediato e formado pelos 

indivíduos dos quais a pessoa em desenvolvimento interage face a face. É onde 

ocorre as relações interpessoais e os processos proximais, definidos como a interação 

recíproca entre um organismo biopsicossocial em atividade e as pessoas, símbolos e 

objetos existentes em seu meio mais próximo, sendo que para ser efetiva deve ocorrer 

em um meio estável e em períodos de tempo estendido (59). São encontrados na 

amamentação e no conforto do bebê, na solução de problemas, na ação solitária ou 

no grupo, na elaboração de planos, na execução de tarefas complexas e na aquisição 

de experiência ou de conhecimento. Como exemplo desse nível temos a família, o 

trabalho a escola (59, 60). O mesossistema é a interação entre dois ou mais ambientes 

que ocorre no desenvolvimento da pessoa sendo também o conjunto de 
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microssistemas. O exossistema se relaciona com os ambientes dos quais influenciam 

o desenvolvimento da pessoa de forma indireta e no contexto imediato em que se 

vive, mas que a pessoa não frequenta. O macrossistema abarca os níveis micro, 

meso, exossistemas incluindo também as características da cultura e da subcultura 

junto com o seu conjunto de crenças, conhecimentos, estilo de vida. Essas 

características são principalmente relacionadas aos aspectos sociais e psicológicos e 

que afetam os processos ao nível de microssistema (60, 61). 

Já no núcleo tempo, é possível verificar a influência da terceira dimensão, sobre 

o desenvolvimento humano incluindo as mudanças e continuidades ao longo do ciclo 

de vida dentro de três níveis. O primeiro é o microtempo que refere a continuidades e 

descontinuidades dentro de pequenos eventos dos processos proximais. O segundo 

nível, o mesotempo, se refere a periodicidade de eventos do processo proximal com 

intervalos de tempo mais longos como os dias e semanas. No terceiro nível, o 

macrotempo envolve as expectativas e eventos de mudança dentro da sociedade e 

das gerações e da maneira como esses eventos afetam e são afetados pelos 

processos e resultados do desenvolvimento humano ao longo do ciclo de vida (62, 

63). 

Retomando aqui o papel das díades, Bronfenbrenner estabelece que, 

provavelmente, com o suporte de informações das díades, se uma pessoa do par 

passa por determinado processo de desenvolvimento a outra também passará. 

Reconhecer essa relação apresenta uma chave na busca na compreensão de 

mudanças no desenvolvimento, não somente nas crianças, mas também nos adultos. 

Essa informação aplica-se as díades como, por exemplo, entre cônjuges, amigos etc. 

Além das díades, existe igual importância para os modelos N + 2, que são as tríades, 

tétrades e outras estruturas interpessoais (38). 

Alguns estudos sobre situação de rua aprofundaram o olhar sobre as relações 

interpessoais desses indivíduos entendendo que antes de chegar a esse extremo da 

exclusão social havia várias condições de rupturas ou experiências desestruturantes 

anteriores à situação de rua, principalmente nas dimensões sócio familiar, de trabalho, 

cultural e de cidadania. A fragilidade ou ruptura desses vínculos estavam fortemente 

associados ao abuso ou dependência de álcool e outras drogas (18, 64). Apesar 

dessas importantes contribuições ainda faltam estudos que identifiquem como se 

iniciam essas fragilidades irrompendo na situação de rua e em que período do ciclo 

de vida se iniciam. 
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Diante disso, são necessários estudos mais aprofundados que analisem a 

complexidade e interdependência dos problemas enfrentados por essa população ao 

longo do seu histórico de vida focalizando suas relações interpessoais. Para facilitar 

essa forma de estudo, a teoria bioecológica do desenvolvimento humano proposta por 

Urie Bronfenbrenner auxilia no entendimento das mudanças nas características 

biopsicológicas dos seres humanos tanto as individuais, como as grupais, 

estendendo-se ao longo do curso do ciclo de vida de um indivíduo.  

Como a teoria bioecológica do desenvolvimento humano é interligada com 

diversas áreas do conhecimento (38) verifica-se vários estudos relacionados pessoas 

em situação de rua dentro dessa perspectiva teórica e metodológica, especialmente 

no Brasil  (65-68), no entanto, são focados em crianças ou adolescentes. Estudo com 

adultos são escassos.  
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2.0 OBJETIVOS GERAL 

 

2.1 Objetivo Geral 

 
Este estudo tem por objetivo geral compreender como as relações 

interpessoais se modificam ao longo do ciclo vital de pessoas adultas em situação de 

rua usuárias de álcool e outras drogas encontradas em regiões urbanas do município 

de São Paulo. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

➢ Descrever, a partir da percepção de população em situação de rua, o processo de 

transformação de suas relações interpessoais ao longo do ciclo vital. 

➢ Estudar as crenças dos participantes sobre os fatores psicossociais que, ao longo 

da vida, possam ter favorecido a situação de rua e seu padrão de consumo de álcool 

ou de outras drogas. 

➢ Identificar possíveis fatores que contribuem para a manutenção da situação de rua 

e exclusão social, assim como as perspectivas futuras e potenciais recursos de vida 

que possam favorecer resiliência e desenvolvimento humano. 
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3.0 MÉTODO 

 

3.1 O desenho de estudo  

 

Esse estudo seguiu o referencial metodológico qualitativo exploratório (69, 70). 

Umas das principais contribuições da pesquisa qualitativa é dar sentido ao mundo 

através da compreensão de como os seres humanos se engajam na criação de 

significados. A metodologia qualitativa tem um a priori naturalístico ao passo que 

ocorrem no ambiente do mundo real e o pesquisador não se preocupa em controlar 

ou manipular os desdobramentos que vivencia de forma natural. A pesquisa 

exploratória na metodologia qualitativa é utilizada quando a natureza de um fenômeno 

ainda é pouco conhecida e proporciona desvendar novos campos de estudo (69). 

 

3.2 Participantes 

 

3.2.1 Pessoas em Situação de Rua 

Os participantes foram pessoas em situação de rua que tiveram algum histórico 

de situação de rua e usuário de álcool e outras drogas, adultos, maiores de 18 anos, 

situados em três territórios da cidade de São Paulo, dois na região central e um na 

região sul. 

 

3.2.2 Informantes Chave 

Informantes chaves são pessoas que possuem grande conhecimento sobre 

PSRU e ampla experiência no cuidado com essa população. São profissionais da 

assistência social e saúde.  

Os primeiros profissionais foram indicados por uma das colaboradoras desse 

estudo, os demais foram contactados a partir do método de bola de neve, na qual um 

informante indica outra pessoa para também realizar entrevista (71) até alcançar a 

saturação teórica. 
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3.3 Procedimentos de Coleta e Campos de Pesquisa 

 

A coleta de dados foi organizada em etapas que corresponde a períodos e 

territórios diferentes. Ao todo foram três fases. A estratégia de amostragem utilizada 

foi feita com a influência de informantes chave (69) devido a dificuldades de acesso a 

essa população. Em cada território foi contactado uma pessoa da qual trabalhava 

diretamente com PSRU e as convidava para participação da pesquisa. 

A primeira fase foi feita na região central de São Paulo no mês de julho de 2018, 

sendo que inserção no campo se iniciou em novembro de 2017. Esse território possui 

cenas de uso aberta de consumo de substância conhecida como a Cracolândia de 

São Paulo. A entrevistadora realizou a inserção no campo com auxílio de duas 

informantes chave; uma assistente social e outra moradora do fluxo1. Grande parte 

das observações foram feitas em ações para mulheres organizadas pela informante 

chave assistente social, realizadas aos sábados, e era muito frequentada por PSRU 

já que, devido ao alta vinculação dessa assistente com os frequentadores do fluxo, 

ela convidava-os pessoalmente. 

A segunda foi feita no mês de novembro de 2018 em um bairro na região central 

de São Paulo. Quatro informantes chaves profissionais de outra ONG, parceira do 

projeto, auxiliaram na escolha dos participantes dessa região. Sendo que uma era 

Socióloga e coordenadora da sede da ONG, outra trabalhava como Assistente Social 

e outros dois eram educadores socioeducativos. Os educadores foram os 

responsáveis pela inserção nesse campo indicando as pessoas que poderiam ser 

convidadas para participar dessa pesquisa. Eles também apresentavam vinculação 

com os entrevistados dessa região, fato fundamental para a realização das 

entrevistas.  

Já a terceira etapa foi realizada no mês de abril de 2019, em um centro de 

acolhida num bairro da zona sul de São Paulo. Uma das colaboradoras do estudo 

conhecia uma profissional que trabalhava no local. Essa profissional era também 

assistente social e uma das coordenadoras do Centro. Ela possuía alta vinculação 

com os frequentadores do local e também indicou os participantes para entrevista.   

 
1 Fluxo é uma expressão local utilizada para referir à movimentação continua de pessoas dentro dos  
quarteirões do território da cracolândia 72. Fromm D. O" fim da Cracolândia": etnografia de uma 
aporia urbana. Campinas - SP: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP; 2017. 
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Devido ao risco de identificação, não foram revelados os bairros da região 

central e sul. 

 

3.4 Inserção da Pesquisadora no Campo 

 

No primeiro território seis participantes foram abordados na região da Luz por 

vinculação direta da autora, ou seja, sem nenhuma mediação e a partir da participação 

da entrevistadora em ações de comunitárias.  As demais abordagens foram feitas com 

auxílio de duas informantes chave sendo uma assistente social (promotora das ações 

comunitárias) e outra frequentadora do fluxo. Nos outros territórios as abordagens 

foram feitas com auxílio da vinculação de informantes chave de cada região. Ambas 

as situações, após o primeiro contato, os entrevistados receberam o convite à 

participação da pesquisa. Depois da aceitação foi explicado os objetivos do projeto e 

iniciada a gravação. Somente uma pessoa recusou o convite quando foi esclarecida 

que a entrevista seria gravada. A autora também foi a responsável por conduzir todas 

as entrevistas. 

Devido à grande vulnerabilidade que as PSRU estão expostas, um cuidado 

extra foi necessário na inserção de campo. Para acessa-las foi dispendido um tempo 

maior e anterior ao início do projeto para essa inserção. Além disso, devido ao formato 

da entrevista da qual, em boa parte das vezes, suscitava lembranças desagradáveis, 

a entrevistadora, que também é psicóloga, teve uma atenção especial na acolhida 

dessas demandas. 

 

3.5  Instrumentos 

 

3.5.0 Entrevistas Individuais 

 

As entrevistas foram feitas primeiramente com informantes chave (sendo 

alguns os mesmos que auxiliaram na inserção do território) e com PSRU. Ambas 

foram semiestruturadas.  

Referente aos informantes chave, foi construído um roteiro semiestruturado 

encontrado no Apêndice 2. Foi testada uma versão piloto antes da aplicação definitiva. 

As entrevistas foram realizadas no local de trabalho desses profissionais ou em algum 
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ponto em que o entrevistado escolhesse. Essas entrevistas duraram em média 40 

minutos. 

Referentes as PSRU as entrevistas foram realizadas com a utilização do 

instrumento da linha do tempo (Apêndice 1). Essa técnica permite uma apreensão 

mais global do ciclo de vida, pois o entrevistado contava sua história em ordem 

cronológica além de poder ser utilizada juntamente com a entrevista (73). O 

instrumento foi construído a partir dos objetivos e o formato das perguntas 

encontradas no Apêndice 1. Uma versão piloto foi testada com dois participantes para 

calibragem do instrumento. Após o teste foi inserida algumas perguntas novas e criado 

o roteiro definitivo. As entrevistas duraram em média 35 minutos. 

No primeiro território, as entrevistas ocorreram em três locais próximos a cena 

de uso; duas praças diferentes e em uma ONG na qual uma das informantes chave 

realizava trabalho voluntário com mulheres do fluxo. Já no segundo, foram feitas nos 

locais em que a PSRU fora abordada. No centro de acolhida, as entrevistas foram 

realizadas em uma sala reservada. 

 

3.5.1 Observação Participante 

 

A observação participante propicia ao pesquisador, um mergulho no campo de 

pesquisa. Todas as observações foram escritas em diários de campo (DC) ao final de 

cada inserção no campo. Ao todo 37 DCs foram registrados em diversos territórios. 

Foi realizada triangulação por método descrita por Patton (69) juntamente com as 

entrevistas das PSRU e dos informantes chave. 

Foram anotados os acontecimentos a partir das percepções pessoais mais 

marcantes e que ficaram registrados na memória. Sentimentos, emoções, 

dificuldades, desafios e superações descritas ao longo de dois anos. 

 

3.6 Análise de Dados 

 

As entrevistas de todos os participantes foram gravadas pela entrevistadora e 

integralmente transcritas. Para esse trabalho foram analisadas somente as entrevistas 

com as pessoas em situação de rua.  
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Optou-se por utilizar a metodologia da Análise Temática de Braun e Clarke que 

possui como definição a identificação, análise e relato dos temas ou padrões dentro 

dos dados. Essa abordagem, permite a construção de temas ou unidades de análise 

de forma mais ampla, comparada à outras análises e ajustou-se perfeitamente aos 

dados desse estudo. As autoras em seu artigo propõem seis passos para a análise 

dos dados dos quais foram rigorosamente seguidos: 1) familiarização com os dados 

2) geração de códigos iniciais 3) agrupamento por temática 4) revisão de temática 5) 

nomeação e definição dos temas 6) produção do relatório (70). Foi priorizada uma 

análise semântica ou seja a análise foi feita a partir dos significados explícitos dos 

dados (70) e utilizando métodos de codificação descritos por Saldaña (74). O autor 

divide a codificação em primeiro e segundo ciclos, cada ciclo tem uma forma de 

codificação diferenciada. No primeiro ciclo foi utilizada a codificação gramatical 

(codificação atributiva, subcodificação e codificação simultânea), codificação 

elementar (codificação descritiva, estrutural, in vivo) e exploratório (codificação 

holística). Já no segundo ciclo foi utilizada a codificação eclética (74).  A saturação 

teórica foi discutida em conjunto com os pesquisadores envolvidos e alcançada a 

partir da 20ª entrevista. 

Na análise temática existem três terminologias que necessitam definições (70). 

Corpus de dados se refere a completude de todos os dados coletados em um projeto. 

Nesse estudo são todas as entrevistas com os informantes chave e PSRU mais todas 

as anotações das observações. Já o conjunto de dados, imputa-se a uma análise 

específica utilizada, nesses casos, são as entrevistas com PSRU e os informantes 

chave. Os extratos são os excertos individuais resultados da codificação. 

Após familiarização de todo o conjunto de dados com leituras e releituras de 

todas as entrevistas, foi feita uma pré-codificação inicial para ter ciência das temáticas 

que iriam imergir sendo dividida pelos ciclos de vida (infância 0-11, adolescência dos 

12 – 18, idade adulta dos 19 em diante) baseado no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (75). Após essa verificação, uma codificação mais detalhada foi feita com 

auxílio do software Nvivo 11 seguindo a mesma lógica de divisão por ciclos da pré-

codificação utilizando os métodos do primeiro ciclo transacionando para o segundo 

ciclo de análise com codificação eclética (74). Com o auxílio do software, os códigos 

que emergiram foram classificados em grandes temáticas oriundas das faixas etárias 

ciclos de vida. Após todas essas etapas de codificação cada temática foi criada a partir 
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do compartilhamento de 1/4 de códigos repetidos entre todos as fontes (74) conforme 

orienta Saldaña. 

Devido à natureza exploratória, a codificação foi indutiva, ou seja, os temas 

criados estão intimamente ligados ao próprio (69, 70). Após seguir os seis passos da 

análise temática (70) foram criados os mapas temáticos (Figura 1). 

Com os informantes chave foram utilizadas somente alguns extratos de 

entrevistas e inseridos dentro das temáticas anteriormente analisadas das entrevistas 

das PSRU. Uma análise completa com os informantes chave será feita em trabalho 

futuro. 

Esse estudo seguiu os check lists do Consolidated Criteria for Reporting 

Qualitative Research (COREQ) (76) e Standards for Reporting Qualitative Research 

(SRQR) (77). 

 

3.7 Ética do Estudo 

 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade 

Federal de São Paulo (CEP/UNIFESP) sob o parecer de Nº2.468.584 na qual por sua 

vez são submetidos pelas normas brasileiras da Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa (CONEP) do Conselho Nacional de Saúde (CNS).  

Os informantes Chaves entrevistados, assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) documento obrigatório do qual garante aos participantes 

da pesquisa que seus diretos serão preservados. Já os TCLEs para entrevistas com 

as pessoas em situação de rua foram dispensados a partir de justificativa aceita e 

baseada na Resolução Nº 466, de 12 de dezembro de 2012 item IV.8 do CNS, a qual 

propõe dispensa quando a assinatura do termo oferecer riscos a quebra de vínculo do 

pesquisador com os participantes da pesquisa. O anonimato de todos os participantes 

foi garantido a partir da criação de um código do qual informa a primeira letra do nome, 

idade e local de coleta, para PSRU. Com os informantes chave a primeira letra é 

referente ao nome, a segunda abreviação é o local de trabalho do profissional e a 

última é a profissão exercida.  

 

3.8 Apresentação dos Resultados 
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Após apresentação dos resultados descritivos gerais, os demais, levantados 

pela análise temática, serão divididos em capítulos seguidos de discussão. Os 

capítulos foram nomeados abaixo: 

Capítulo I: O Ciclo de Vida: Infância, Adolescência, Vida Adulta. 

Capítulo II: A Rua, a Droga e os Recursos de Vida 
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4.0 RESULTADOS 

 

Ao todo, 40 pessoas participaram desse estudo. Dessas, 20 eram PSRU de 

idade entre 21 e 62 anos, 13 eram homens, sendo um transgênero e sete mulheres, 

sendo duas transgêneros. Na configuração familiar verificou-se que os participantes 

eram oriundos de família numerosa (participantes que possuíam mais de três irmãos). 

Quanto ao trabalho, metade relataram não possuir, no entanto possuíam auxilio 

governamental como fonte de renda. A maioria também possuía um ou mais filhos. 

Referente ao estado civil a maior parte, afirmou serem solteiros. Na Tabela 1 são 

apresentas as características completas dos participantes. 

As outras 20 pessoas eram Informantes Chave sendo seis psicólogos, duas 

enfermeiras, cinco assistentes sociais (serviço social), dois orientadores 

socioeducativos, dois sociólogos, uma pedagoga, uma agente de saúde, uma 

engenheira. Esses participantes possuíam de dois a 41 anos de experiência na área 

de formação sendo que a maioria trabalhava na área de assistência social (11). Na 

Tabela 2 encontra-se a descrição dos informantes chave constando suas respectivas 

áreas de atuação e experiência na profissão.  
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Tabela 1: Caracterização dos Participantes 
Participante Idade Gênero 1 Orientação 

Sexual 1 

Trabalho Fonte de Renda Filhos Vivência na Rua Estado Civil Quantidade de 
Irmãos 

01 - F27ML 27 Mulher Transgênero Heterossexual Bicos Auxilio Governamental 0 Amigos na Rua Solteiro (a) 
12 

02 - M34HL 34 Homem Cisgênero Homossexual Não Auxilio Governamental 0 Parceiro (a) Casado (a) 
3 

03 - F31HL 31 Homem Cisgênero Homossexual Não Auxilio Governamental 0 Amigos na Rua Noivo 
1 

04 - M31FL 31 Mulher Cisgênero Heterossexual Desempregada Trabalho 2 Sozinha Solteiro (a) 
2 

05 - D32HL 32 Homem Cisgênero Heterossexual Bicos Trabalho 0 Sozinho Viúvo(a) 
10 

06 - T22ML 22 Mulher Transgênero Heterossexual Não Auxilio Governamental 0 Amigos na Rua Solteiro (a) 
1 

07 - D22HL 22 Homem Cisgênero Heterossexual Não Auxilio Governamental 0 Sozinho Solteiro (a) 
5 

08 - E40ML 40 Mulher Cisgênero Homossexual Distribuição de 
Panfletos 

Distribuição de Panfletos 3 Parceiro (a) Casado (a) 
7 

09 - J50MT 50 Homem Cisgênero Heterossexual Não Auxilio Governamental 5 Sozinho Solteiro (a) 
1 

10 - L27HL 27 Homem Transgênero Heterossexual Reciclagem Trabalho 0 Sozinho Solteiro (a) 
6 

11 - R37ML 37 Homem Cisgênero Heterossexual Afastado de 
Concurso 

Auxilio Governamental 3 Amigos na Rua Divorciado 
8 

12 - D62ML 62 Homem Cisgênero Heterossexual Desempregada Auxilio Governamental 1 Amigos na Rua Separado(a) 
6 

13 - M39HL 39 Homem Cisgênero Heterossexual Não Auxilio Governamental 5 Albergue Solteiro (a) 
4 

14 - A33ML 33 Mulher Cisgênero Heterossexual Não Não 3 Sozinho Solteiro (a) 
5 

15 - A36HSE 36 Homem Cisgênero Heterossexual Reciclagem Trabalho 3 Sozinho Solteiro (a) 
3 

16 - W21MSE 21 Mulher Cisgênero Heterossexual Não Auxilio Governamental 1 Parceiro (a) Solteiro (a) 
5 

17 - D30MSE 30 Homem Cisgênero Heterossexual Não Auxilio Governamental 4 Parceiro (a) Casado (a) 
0 

18 - E52HG 52 Homem Cisgênero Heterossexual Não Auxilio Governamental 3 Albergue Solteiro (a) 
15 

19 - R24HG 24 Homem Cisgênero Heterossexual Bicos Trabalho 1 Albergue Separado(a) 
11 

20 - C55HG 55 Homem Cisgênero Heterossexual Reciclagem Auxilio Governamental 2 Albergue Separado(a) 6 
1 A definições de gênero, transexualidade e orientação sexual foram baseadas no artigo Joan Scott e em um manual de conceitos teóricos sobre essa 

temática (78, 79)



   
 

38 

 

 

Tabela 2: Descrição dos Participantes Informantes Chave 

Código Formação Local de Trabalho Atual Área 

Tempo de 
Experiência 
na Área 

A_LUZ_EDU 
Orientação 
Socioeducativa ONG de Abordagem PSR Assistência Social 4 anos 

A_LUZ_ENF Enfermagem Consultório de Rua Saúde 8 anos 

A_LUZ_PSI Psicologia Centro de Convivência Saúde 8 anos 

A_PSÉ_SOC Sociologia ONG de Abordagem PSR Assistência Social 8 anos 

A_SCE_ASS Serviço Social ONG de Abordagem PSR Assistência Social 8 anos 

C_LUZ_ASS Serviço Social ONG de Abordagem PSR Assistência Social 4 anos 

F_LUZ_PSI Psicologia Hotel Social Assistência Social 2 anos 

J_BOM_PSI Psicologia ONG de Abordagem PSR Assistência Social 8 anos 

J_LUZ_ASS Serviço Social Hotel Social Assistência Social 26 anos 

L_LUZ_PSI Psicologia ONG de Abordagem PSR  Assistência e Saúde 33 anos 

L_LUZ_PSI_II Psicologia Hotel Social Assistência Social 6 anos 
M_BOM_PED Pedagogia ONG de Abordagem PSR Assistência Social 14 anos 

R_SOR_PSI Psicologia ONG Internacional Assistência Social 34 anos 

R_JSL_ASS Serviço Social UNIFESP Assistência e Saúde 41 anos 

S_PRA_ENF Enfermagem Centro Especializado Saúde 4 anos  

T_JAN_AS Agente de Saúde CAPS Saúde 3 anos 

T_LUZ_ENG Engenharia USP Habitação 9 anos 

V_LUZ_ASS Serviço Social ONG de Abordagem PSR Assistência Social 4 anos 
Y_LUZ_SOC Sociologia UNIFESP Sociologia 20 anos 
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CAPÍTULO I  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Ciclo de Vida: Infância, Adolescência e Vida Adulta  
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4.1 Temáticas do Ciclo de Vida 

 

A partir da análise do ciclo de vida, neste capítulo destacam-se quatro 

temáticas que emergiram dos dados relativos ao histórico e trajetória de vida. A Figura 

1 apresenta o mapa temático 1 com seus respectivos temas e subtemas subdivididos 

por ciclo de vida. Os fatores que mais se sobressaíram aos dados estão descritos e 

organizados em quatro grandes temas: 1- Infância; 2 - Adolescência; 3 -Vida adulta; 

4 - Fatores Transversais.  

 
Figura 1 – Mapa Temático 1 - Ciclo de Vida  
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4.1.0 Tema 1 – Infância 

 

Os conteúdos desse tema estão inerentemente ligados a família de origem. A 

maioria dos participantes eram oriundos de família numerosa composta por vários 

irmãos.  Os critérios para criação desse tema foram os fatores relacionados a família 

de origem e que contribuíram para a fragilidade nas relações interpessoais. Três 

subtemas emergiram dos dados e são descritas abaixo. Também foi verificado em 

todo o corpus de dados, histórico de pobreza não percebida pelos respondentes.  

 

Instabilidade na criação 

 

Na fase da infância, cerca de metade dos participantes relataram histórico de 

instabilidade e de recorrentes rearranjos da estrutura familiar como, por exemplo, 

terem sido cuidados ora pelos pais, ora pelos avós e/ou tios, ou mesmo outros 

parentes ou padrinhos. Esses rearranjos foram referidos, em alguns casos, como uma 

experiência muito dolorosa, frequentemente associada a sentimento de rejeição. As 

justificativas das instabilidades foram, em geral, separação ou morte dos pais, 

transtornos mentais ou uso de substâncias pelos cuidadores ou responsáveis. 

 

Extratos PSRU 
 
“Por que eu não aceito, até hoje eu não aceito ela [referindo a sua mãe] não ter 
me criado [...] me deixou na casa da minha avó em um final de semana para ela 
poder ir para o baile, e nunca mais foi me buscar! [...] Minha avó me criou com 
muito amor e carinho, mas eu não entendo, não entra na minha cabeça, eu sou 
da questão, onde come um, come dois, onde passa fome um, passa fome dois.” 
(L27HL) 
 
“Então [...] dos 9 aos 9 anos e meio, eu morei com meus padrinhos em Brasília 
[...]. Depois disso, foi para um colégio interno e fiquei até os 15 anos.” (F31HL) 
 
Extrato Informante Chave 
 
“Tem gente por exemplo, não são poucos, pacientes, e sempre na maioria 
homens, que desconhecem pai e mãe, não sei quem é meu pai e minha nem 
mãe, não conheci. E assim, não era aquela criança que estava na fila da adoção, 
não. Cresceu na mão de um, na mão de outro, na mão de outro, assim, não tem 
uma referência. Isso também aparece, a minha tia me criou até tal idade, aí meu 
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tio me batia e aí uma outra tia falou que não, me pegou pra me criar que eu sofria 
muito lá, mais aí lá ela era muito rígida eu tinha meus primos ela tinha 6 filhos e 
meus primos não gostavam de mim e aí tudo de pior sobrava pra mim eu que 
tinha que fazer e aí eu saí e tipo saí de casa com 13 anos e fui me virar na rua.” 
(S_PRA_ENF) 

 

Abusos e Violências 

 

Nesse subtema os respondentes relataram terem sofrido algum tipo de 

violência, em sua grande parte, física. Além disso, as memórias foram marcadas por 

presenciarem agressões dentro do núcleo familiar, sendo que muitas dessas eram 

cometidas por algum parente (geralmente o pai) sob efeito de alguma substância.  

 

Extratos PSRU 
 

“Então, quando eu era pequeno, minha mãe batia bastante em nós, né? Batia... 
[...] Era pra nós subir na vida, né? [...] Meu modo de pensar entendeu? Minha 
família é meio complicada. (D32HL) 
 

“E meu pai na época ele cheirava, bebia, aí chegava em casa agressivo, batia 
na minha mãe! [...] Aí ele chegava na nóia, querendo o dinheiro da minha mãe, 
batia na minha mãe, aí teve uma vez que ele pegou e me bateu, porque eu 
comecei a chorar né, aí ele foi, e me deu um tapa na cara, aí depois desse dia, 
eu peguei raiva dele, com seis anos já peguei raiva do meu pai.”  (D30MSE) 
 

Extrato Informante Chave 
 

“Ah, tem abusos, tem muita questão de abusos, seja ao menos, [...] mas às 
vezes nem é a sexual, a mais forte é a verbal, coisas que você diz para o 
próximo, que às vezes você não percebe, mas para ele fez tanto mal, que você 
não percebe [...]” (T_JAN_ABO) 
 

Pai Pouco Presente ou Ausente 

 

Ao longo da linha do tempo foi notado que os respondentes não mencionavam 

vivências com o pai. Diante dessa constatação foi perguntado o nível de relação 

paterna e um número significativo afirmou nem o ter conhecido ou ter tido pouco 

contato. Os relatos destacaram o papel da mãe ou da avó na criação. 

 
Extratos PSRU 
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“Minha mãe foi mãe solteira.” (M34H1) 
 

“E meu pai, não era muito presente, sempre esteve mais preso, que na rua, 
passou mais a vida dele na cadeia, que fora dela, então ele não acompanhou 
muito o meu crescimento.” (L27HL) 
 
“Meu pai, eu não cheguei a conhecê-lo!” (J50HT) 

 
Extrato Informante Chave 
 
“Por que em muitos que você encontra o pai é aquele risco da certidão, né. E 
assim... tanto que, assim, eu nas minhas abordagens, dificilmente eu procuro 
falar do pai. O pai ele vai surgir no diálogo a partir do momento que a pessoa 
traz. Entendeu? Mas você vê que tem muito isso, ne, a questão da inexistência, 
é, do pai. (A_LUZ_ENF) 
 

 

DISCUSSÃO  

 

Esse tema evidenciou nas histórias de vida dos respondentes, uma fragilização 

das relações interpessoais permeadas por fatores de vulnerabilidade social, 

principalmente a pobreza. É nesse período de vida que as relações interpessoais se 

constroem e se desenvolvem servindo de base para todas as relações posteriores. 

Qualquer disfunção nessa etapa do desenvolvimento, principalmente quando afeta as 

relações interpessoais, pode acarretar problemas nas etapas subsequentes (36).  

Sobre a instabilidade de criação é necessário fazer alguns apontamentos. 

Crianças expostas a experiências de desvantagem social, como por exemplo 

instabilidade familiar e abusos são mais propensas, na vida adulta, a adotarem 

comportamentos, como roubos, venda ou uso de drogas comparadas a não expostas 

(11) possibilitando desenvolver um efeito dominó, ou seja, a instabilidade em um 

domínio, (por exemplo emprego dos pais), pode refletir em outro (cuidado diária da 

criança) (80, 81). (retirado do artigo) 

 Na atualidade há várias descrições acerca dos novos arranjos familiares que 

foram se transformando ao longo do tempo, com uma gama de diversidades que, há 

poucos anos atrás, eram inimagináveis. Há quem afirme que essas novas 

configurações apontam uma mudança de paradigma no que se entende por família 

(82) chamando atenção do papel que essas mudanças refletem na sociedade. 
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Entretanto, é necessário destacar que não são essas transformações que fragilizam 

as relações interpessoais. Nesse sentido McGoldrick e Carter destacaram a 

importância de se considerar a pobreza  quando o assunto é famílias de baixo 

rendimento econômico (83). As autoras afirmam que famílias de baixa renda 

enfrentavam uma maior pressão ambiental, comparadas às famílias com identidade 

profissional, caracterizadas pelas autoras, como famílias que possuem um elevado 

grau de estudo à nível superior e adiamento da gravidez. Essa pressão era relativa 

aos eventos negativos que acumulados tendem a causar maiores índices de 

depressão nas mulheres pertencentes a essas famílias das quais a pobreza está 

como pano de fundo. Também está contida no extrato: “Minha mãe tem um pouco 

problema de cabeça”. Essa informação complementa o que foi observado no conjunto 

de dados; que essas pressões ambientais parecem esmagar os cuidadores e fragilizar 

as relações interpessoais nas famílias dos entrevistados. 

Diante da necessidade de sobrevivência e criação de filhos ou netos, a forma 

como essas mães e avós encontraram para seguir em frente foi a mesma que de seus 

antepassados: a utilização da violência e perpetração de abusos, o segundo subtema. 

Há vários estudos afirmando os efeitos negativos decorrentes de agressões ou 

violências principalmente relativos as castigos físicos (33, 84-86), entretanto essa é 

uma prática antiga que transgeracionalmente persiste na humanidade. Foi verificado 

nesses relatos que as agressões vão além dos castigos chegando aos maus tratos, 

como evidencia o extrato “apanhava de soco, não era de tapa”.  Gershoff  descreveu 

que essa forma de violência provoca um enfraquecimento nos laços de confiança 

entre pais e filhos (84), indo ao encontro do conjunto de dados, onde se demostrou 

que além desse enfraquecimento, há um acúmulo de mágoas que somadas a pressão 

ambiental e à falta de repertórios para resolução de conflitos, acabam por distanciar e 

fragilizar as relações entre família. 

Quanto a ausência paterna, dado emerso como subtema, esse resultado 

salienta um grave problema nacional. O Conselho Nacional de Justiça (87) baseado 

no censo escolar do INEP em 2011, publicou que mais de cinco milhões de crianças 

não possuem o nome do pai registrado em suas certidões de nascimento. As 

consequências negativas dessa ausência refletem em déficits no desenvolvimento 

cognitivo associados a distúrbios comportamentais, principalmente ligadas a 

construção da autoestima e formação de laços emocionais saudáveis (88, 89). Um 
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estudo qualitativo descreveu que o afastamento ou ausência dos pais é pelo motivo 

de eles se sentirem vítimas do “golpe da barriga” e que estabelecer vínculo com esse 

filho é legitimar esse golpe. Ademais, as autoras identificaram semelhanças na história 

pregressa desses participantes relativa a uma ausência de paternidade não 

problematizada, ocasionando repetição (90). 

 
 

4.1.1 Tema 2 – Adolescência 

 

Nesse período de vida foi visto uma série de dificuldades enfrentadas já no 

começo da faixa etária. As relações escolares e de trabalho mostraram-se 

fragilizadas. O início da sexualidade foi muito precoce, principalmente para as 

meninas. Destaca-se também problemas familiares fruto de uma infância 

comprometida por diversos desafios. Dentro dessa temática, quatro subtemas 

emergiram aos dados. 

 

Evasão e Insucessos escolares 

 

Mais da metade dos respondentes referiram ter abandonado os estudos nesse 

ciclo de vida. Dentro desse subtema foram incluídos relatos de repetições escolares 

e de quem passou por supletivos. Verifica-se que os casos de evasão escolar se 

deram, em sua maioria, durante ensino fundamental. Esses acontecimentos 

mencionados pelos entrevistados decorreram principalmente de fatores associados 

ao uso de substâncias psicoativas (fator transversal tema 4), baixas notas ou motivos 

individuais. 

 
Extratos PSRU 
 
“Eu parei na quinta, sexta série, estava fazendo a terceira etapa. [...] Foi aí que 
me perdi, foi quando eu comecei a tirar notas baixas, eu cheguei a repetir umas 
três vezes, esta entendo?” (T22ML) 

 
“Bem, eu estudei até a oitava série, o primeiro, eu fiz suplência, o segundo eu 
não terminei!” (M31FL) 
 
“Entrevistadora: E você estudou até qual série?  

 
D30MSE: Até a oitava série. 
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Entrevistadora: E o que aconteceu, assim que você não conseguiu terminar os 
estudos? 
D30MSE: Crack!” (D30MSE) 
 

Aceitação Gênero e Orientação Sexual 

 

Outro fator que emergiu dos dados foi referente a dificuldades da aceitação 

social e familiar quanto a orientação sexual e de gênero e o impacto disso em sua 

própria aceitação. Os respondentes relatam os preconceitos impostos pela sociedade 

e na família até chegar ao percurso de sua própria aceitação. Alguns dos 

respondentes afirmaram serem soropositivos (com HIV).  Abaixo, os extratos são 

ilustrativos e demonstram todos os percalços que os participantes enfrentaram.  

 
Extratos PSRU 

 
 “Com 16 anos, eu me assumi e aceitei homossexual né, acho muito importante!  
Não, é dos meus 15 para 16 anos, fora que eu tive problema psicológico, por 
causa disso, porque eu não me aceitava [...] (F31HL) 
 
“Eu tive também o tempo que eu não me aceitava, que eu não sabia se era isso 
que eu queria, entendeu?” / “Que era o tempo do armário, que eu estava dentro 
do armário!” / “E me mexiam, assim, e eu não gostava, partia para briga.” / Aí 
com o tempo fui me aceitando, fui vendo que era isso que eu queria mesmo, aí 
passei a não ligar mais!” (T22ML) 
 
Extrato Informante Chave 
 
“Por exemplo, a gente atende algumas pessoas homossexuais, que estão na 
rua, por conta da sua homossexualidade, por não aceitação da família e, o 
único caminho, a ser alcançado é a rua. [...] A gente tem históricos lá, de 
pessoas com 12, 13, 14 anos que foram colocadas na rua por não aceitação 
da sua homossexualidade, por exemplo.” (J_LUZ_ASS) 
 
 

Nascimento do Primeiro Filho 

 

Durante as entrevistas da linha do tempo, um número considerável de 

participantes afirmaram que tiveram seu primeiro filho nessa faixa etária. Os principais 

relatos foram das mulheres, das quais relataram derem à luz no início da 

adolescência. Alguns tiveram também os demais filhos nessa etapa do ciclo.  

 

Extratos PSRU 
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“Tive minha filha com 15 anos [...]” (E40ML) 

 
“Minha filha nasceu, quando eu tinha 17 para 18 anos.” (A36HSE) 
 
“Então, aos 16 anos, eu fiquei grávida do meu primeiro filho [...] Fiquei um ano 
com ele [ex-companheiro], aí ficamos um tempo separado, aí e voltei com ele, 
engravidei do meu segundo filho.” (A33ML) 

 

Uniões ou Casamentos 

 

As uniões com parceiros íntimos nessa etapa de vida apareceram de forma 

naturalizada. Novamente, as mulheres merecem destaque, pois são a maioria. Para 

algumas os motivos de união nessa etapa de vida estão associados ao fato de a 

família forçar o casamento por causa de uma gravidez.  

 

Extratos PSRU 
 
“Depois voltei de novo para Paraíba, aí, com 14 anos eu me casei!” (E40ML) 
 
“[...] uma semana para fazer 18 anos, minha [família] descobriu que eu estava 
grávida e me obrigou a casar com ele.” (M31FL) 
 

“Aí, onde o bagulho foi louco, aí onde comecei a ficar na rua, aí comecei a 
trampar, eu casei. 
Entrevistadora: Você casou com quantos anos? 
Com 17 para 18 anos.” (R24HG) 

 

DISCUSSÃO 

 

A adolescência é caracterizada por um longo período de transição no 

desenvolvimento humano. Marcada por mudanças físicas, emocionais, psicossociais 

significativas, naturais a esse período (91). Entretanto, foi verificado nesse estudo, 

além das transformações características dessa etapa, uma série de fatores que ao 

longo do tempo, afastavam os respondentes da zona de integração os levando para 

a zona de vulnerabilidade, zonas essas propostas por Castel verificadas a partir dos 

subtemas que emergiram (26). 

No que tange a evasão e insucessos escolares pode-se relaciona-lo ao 

fracasso escolar. A reflexão de Arroyo estabelece que a cultura do fracasso se 

alimenta da condição dos setores populares e do preconceito a determinados papéis 



   
 

48 

sociais como por exemplo: por que um pedreiro, faxineira, vaqueiro precisam estudar? 

Nesse ínterim, o autor ainda assevera que o estigma e a exclusão dos quais as 

camadas mais populares sofrem, tem efeito no rendimento estudantil e se 

materializam nas próprias práticas escolares (92). Para piorar, a escola dá o “carimbo 

do estado” na medida em que divide os indivíduos naqueles entre aqueles nascidos 

para o sucesso daqueles nascidos para o fracasso. Obviamente o pobre se coloca 

dentro dessa última categoria (93) e, infelizmente, ignora essa divisão de classes, já 

que não teve acesso ao estudo. 

Gênero e orientação sexual são um dos maiores tabus da sociedade mundial, 

basta lembrar, que há pouco tempo atrás, a homossexualidade era considerada 

transtorno mental. O Brasil lidera o ranking de crimes contra minorias sexuais; a cada 

20 horas uma pessoa LGBTQI+2 é assassinada ou comete suicídio em decorrência 

de problemas dessa temática (95), sendo assim o país tem grandes dificuldades em 

aceitar livremente a população LGBTQI+. Diante de tais dados, não é de se estranhar, 

a presença significativa da população LGBTQI+ nas ruas, passando pela zona de 

vulnerabilidade social, muitas delas vivendo a desfiliação (26). O estudo de Garcia, 

estabeleceu que os conflitos com a família de origem relacionados ao rompimento 

com a heteronormatividade é o ponto determinante à ida a rua para esses sujeitos 

mesmo que isso não se dê exatamente na adolescência (96). Se entendermos a 

família como uma instituição fundamental da vida em sociedade, a população 

LGBTQI+ pode ser jogada as margens devido a expulsão dessa instituição, processo 

do qual poderá levar a uma fragmentação dos laços sociais (96). Esse rompimento 

ocorreu justamente na adolescência, quando inicia a expressão da sexualidade e 

também inicia o processo de marginalização. É exatamente esse o ponto corroborado 

com dados deste estudo. 

Contextualizando a temática sobre uniões ou casamentos verificou-se íntima 

relação com o nascimento do primeiro filho, inclusive descritos pelos próprios 

respondentes. Esses dois fatores são considerados na literatura médica, como 

problemas de saúde pública associados a riscos sociais e individuais, além de 

problemas de saúde mental e educacional quando ocorrem na adolescência (97, 98). 

Entretanto, é necessário analisar esses fatores como um fenômeno complexo sob 

 
2 A sigla representa Lésbica, Gay, Bissexuais, Transsexuais, Queer, Intersexo Assexual e 

demais identidades 94. Neves BS. LGBTQIA+ um guia ilustrado para jornalista. 2017. 
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uma abordagem sociocultural. Nesse sentido, a revisão crítica de Dias e Teixeira 

(2010) descreve a gravidez na adolescência a partir desse olhar. Alguns estudos 

asseveraram que a gravidez na adolescência pode ser desejada, por ser entendida 

como uma experiência prazerosa, no sentido de que a jovem pode buscar, a partir da 

gravidez, o reconhecimento e viabilização de seu projeto de vida, principalmente em 

jovens pobres, onde a carência e falta de oportunidades são escassas. A maternidade 

acaba sendo vista por essa jovem como uma alternativa viável para lidar com os 

diversos problemas oriundos de um contexto socioeconômico desfavorável, também 

podendo ser vista como uma forma de ascensão social (98). Rangel e Queiroz, em 

um estudo sobre representação social de adolescentes de classes sociais diferentes, 

salientaram que as jovens de classe mais baixa referiram a gravidez como uma 

benção divina (99). Retomando a questão de uniões ou casamentos na adolescência, 

verificou-se, a partir da busca em bases de dados BVS e Google Scholar, que no 

Brasil há pouca literatura sobre esse assunto. Entretanto, a nível internacional, há 

muitos estudos, até por que esse problema é tratado como uma violação aos direitos 

humanos (97). Diante desse fato, pode-se considerar algumas reflexões de Jessé de 

Souza (2009) em sua pesquisa sobre como é formada o que denominou de “ralé” 

brasileira. O autor lhe definiu como sendo uma classe social da qual é caracterizada 

pela ausência de capital cultural ou econômico e falta de condições a ter esse acesso 

experimentando, como principal consequência, a desigualdade social. Quando 

descreveu quem são as mulheres da ralé, em determinada parte do texto, destacou 

que uma mulher sozinha, no contexto da favela, é alvo de abusos físicos e sexuais, 

no qual, a família para protegê-la, a entrega para o casamento ou à alguma família de 

classe média afim trabalhar como empregada (93). Mesmo sendo em contexto de 

favela, essa realidade pode ser ampliada para outros contextos socioeconômicos 

baixos podendo auxiliar ainda mais na compreensão desse fenômeno. 

 
 

4.1.2 Tema 3 - Vida Adulta 

 

Foi nessa etapa de vida dos quais os respondentes relataram terem entrado na 

situação de rua. Verificou-se dificuldades nos relacionamentos familiares tanto da 

família de origem, quanto a família construída, sendo que os dois subtemas são 
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referentes ao contexto familiar. Os outros dois subtemas eram referentes a problemas 

com a saúde e a última era relativo ao tráfico e prostituição. 

 

Perda de contato ou Relacionamento Conflituoso com a Família 

 

Um dos primeiros fatores que sobressaíram aos dados foram relativos às 

questões familiares; perda de contato ou relacionamento conflituoso com a família de 

origem ou com a família construída e, por vezes, com as duas. Com relação à família 

construída, as falas estavam relacionadas à perda de contato com filhos, 

principalmente relativo às separações conjugais. Sobre essas últimas, os participantes 

afirmaram grande impacto psicológico. Os motivos alegados nesse subtema foram 

diversos; alguns afirmaram o uso de álcool e outras drogas, outros que a família de 

origem não aceitava a orientação sexual, outros ainda o motivo foi por causa de brigas. 

 

Extratos PSRU 
 

“Eu meu padrasto, nóis não se fala há três anos. Dentro de casa, nóis, [...] eu 
sou o último a comer, ele briga muito, ele humilha muito, ele já humilhou 
bastante eu também.” (D22HL) 
 
“[...] tem uns 3 anos que não falo com eles [os dois filhos], com a minha filha, 
eu falo com ela de vez em quando pelo Facebook.” (E40ML) 
 
“[perguntado sobre os fatos mais importantes dos 40 aos 50 anos] Foi através 
da separação dela né, eu fui me desgarrando de rever né..., passou uma 
depressão que eu fiquei perdido, você entendeu?[...] Mas até hoje é muito difícil 
para mim, ter essa distância de dez anos dos meus filhos ” (J50HT) 

 
Extrato Informante Chave 
 
“Então, nós procuramos saber essa história, o porquê ela está aqui. Aí nós 
vemos que os conflitos familiares, são um dos principais motivos para ela estar 
ali. E quando falamos em conflito familiar, não quer dizer "Ah, eu briguei com a 
mamãe, estou com raivinha e vim para cá.". Não! São conflitos que vão muito 
além do que uma briga de pai, mãe, irmão... [...] São conflitos, que não são 
"briguinhas", conflitos familiares.” (C_LUZ_ASS) 
 

Problemas com saúde 

 

Mais da metade dos respondentes relataram problemas de saúde físicos e 

relativos à saúde mental. Alguns autodeclararam-se serem soro positivos. Também 
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houve relatos de problemas de saúde causados por acidentes. Os relatos de saúde 

mental foram referentes a depressão e também ao uso de substâncias. 

 

Extratos PSRU 
 
[Referindo-se ao HIV] “Com 17 anos, peguei com 17 e descobri com 18 anos, 
com 17 para 18 anos! (F31HL) 

 
“[...] aí eu fiquei numa depressão muito profunda, larguei, abandonei o 
emprego, tranquei minha casa, e resolvi vir embora para São Paulo.” (A33ML) 

 
“[...] fui atropelado, perdi a minha prótese, perdi meus óculos. [...] perdi meu 
dente, então foi um efeito dominó, perdi meu trampo, perdi a casa, [...], perdi a 
vida que deus me deixou [...]” (C55HG) 
 
Extrato Informante Chave 

 
“Olha eles têm muitos problemas de saúde, generalizadas [...] uma saúde 
precarizada [...]” (M_BOM_PED) 
 

Tráfico e Prostituição 

 

Alguns participantes afirmaram terem trabalhado com tráfico de drogas e 

prostituição. Para alguns respondentes essas duas condições iniciaram na 

adolescência, entretanto, para a maioria, a temática emergiu na idade adulta. A 

prostituição estava mais atrelada às mulheres e às pessoas homossexuais. Devido às 

necessidades de sobrevivência somada a falta de perspectivas futuras, um número 

significativo dos participantes utilizavam essas formas de trabalho mais acessíveis 

para a obtenção de renda.  

 

Extratos PSRU 
 
“Daí eu sabia, que o único jeito de eu vir para São Paulo, claro que tinha outros 
meios para eu vir para São Paulo, mas o jeito mais fácil de vir era eu me 
prostituir, vir para me prostituir.” [...] Como queria vir logo, de um jeito mais 
fácil.” [...] “Ai eu tive que meter na minha cabeça, que eu tinha que me prostituir, 
então com dezoito anos.” (T22ML) 

 
“Traficava, entendeu? Tinha muita mulher, tinha dinheiro, eu achava que tinha 
poder e tinha. Só que aí depois, eu não estava percebendo que eu estava me 
acabando aos poucos [...]” (D22HL) 
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“[...] eu fui presa por tráfico de drogas, que eu comecei a traficar, porque eu 
estava desempregada” (F27ML) 
 
Extrato Informante Chave 
 
“[...] na rua uma das formas de você se organizar né, é você vendendo drogas, 
você se prostituindo [...]” (R_SOR_PSI) 

 
 

DISCUSSÃO 

 

Nessa etapa de vida verificou-se uma preponderância de fatores que 

impulsionaram os sujeitos para a zona de desfiliação. Foi verificado um acúmulo de 

fatores porvindouros da zona de vulnerabilidade (26) já descritos na adolescência 

(como nascimento do primeiro filho, evasão e abandono escolar dentre outros) 

somados à os da idade adulta culminaram na situação de rua. 

O primeiro subtema descreve o relacionamento com família de origem e a 

família construída. Vários estudos na literatura apontaram que uma das causas mais 

comuns da ida a rua foram os conflitos familiares (64, 100). Diante disso, e a partir 

dos dados desse estudo, pode-se relacionar a influência dos fatores visto no Tema 1 

referentes a infância. Como a construção das relações interpessoais nessa faixa etária 

são fundamentais para o desenvolvimento, quando não são construídas de forma 

competente ou seja, quando ocorre controle e interação do comportamento (38),  pode 

ocasionar disfunções nas etapas posteriores. O estudo de Caravaca-Morera e Padilha 

vai ao encontro dessa afirmação. Os autores afirmaram que conflitos mal elaborados 

associados a baixa autoestima, percepção autodepreciativa, poderiam ter surgido na 

infância ou adolescência como um produto de dinâmicas familiares fragilizadas (86). 

Relativo a essa questão e relacionada com o subtema anterior, pode-se 

destacar a importância da separação conjugal. Mesmo considerando que número de 

divórcios tenha aumentado com o passar dos tempos a sociedade aparenta ignorar o 

impacto emocional, econômico e social que o fim de um casamento possa acarretar 

(101). Diante desse fato, é possível pensar que um dos motivos mais comuns da ida 

a rua, por motivos familiares, seja a separação conjugal. Essa relação é levantada no 

estudo de Marchi, Carreira e Salci (102). 

Sobre a saúde em lato sensu, pesquisas demonstraram vários agravos as 

pessoas em situação de rua das quais apresentaram taxa de mortalidade mais alta 
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que a população geral, onde as causas estão especialmente relacionadas a suicídios 

e lesões não intencionais (6, 103). Elas também são afetadas, em taxas maiores 

comparadas a população geral, por doenças infeciosas, uso de substâncias e outros 

transtornos de saúde mental (6, 103). Diante desse tema é necessário refletir não 

somente o quanto a rua pode precarizar a saúde de uma pessoa, principalmente 

quando essa já se encontra frágil antes da ida à rua, mas também o quanto a luta por 

sobrevivência e por condições dignas de vida também afetam este direito universal, a 

moradia. 

A prostituição e o tráfico são entendidos, para esse estudo, com um trabalho 

do qual entrou, na vida das pessoas em situação de rua, afim de suprir necessidades 

de renda. Foram associados no mesmo tema devido a significar uma tentativa de 

sobrevivência fora do que a sociedade considera como norma. Esse subtema remete 

diretamente a zona de desfiliação definida por Castel (26). Como a oferta de trabalho 

formal é quase exígua para a população em situação de rua, uma das formas 

utilizadas para garantir o próprio sustento foi através do tráfico e da prostituição. 

Biscotto et al afirmaram em um estudo sobre mulheres que experienciaram a situação 

de rua, que elas além de utilizarem a prostituição como forma de sobrevivência, 

estavam aprisionadas a círculo vicioso que as mantém na rua e na qual o tráfico é um 

dos responsáveis na inserção desse círculo (104). Essas formas de ganhar dinheiro 

estão extremamente atreladas a um dos significados mais comuns da marginalidade 

utilizada de forma pejorativa para designar aqueles que não estão integrados na 

ordem social dominante (18). Há um acúmulo de estigmas: ser usuário de álcool e 

outras substâncias, estar em situação de rua, além de trabalhar no tráfico ou na 

prostituição, ou nos dois. 

 

4.1.3 Tema 4 – Fatores Transversais 

 

Esse tema referiu fatores que transpuseram todos os três ciclos de vida: 

infância, adolescência e vida adulta. Essa transversalidade também foi verificada 

dentro dos temas descritos acima. 

Alguns respondentes relataram terem vivenciados situações relacionadas à 

morte e uso de substâncias (os subtemas levantados) na infância ou início da 

adolescência.  
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Mortes 

 

Esse subtema foi um dos que apresentaram muita intensidade no que tange a 

exclusão social. Os relatos destacaram que as mortes são de pessoas muito próximas 

(maioria pais ou avós) e com uma vinculação de dependência (relacional e de renda) 

aos respondentes. 

 

Extratos PSRU 
 
“Bom, minha vida familiar dos 0 aos 10 anos, eu perdi meu pai com 4 anos de 
idade, perdi minha mãe com 6 anos, minha avó com 8 anos, foi uma 
sequência.” (F31HL) 
 
“Foi quando minha mãe e meu pai faleceram e eu fui morar com a minha irmã, 
foi tudo novo algumas coisas mais complicadas meu cunhado não queria na 
época. Ela queria, porque, não queria deixar nós na rua, porque meu pai e 
minha mãe faleceram, né aí minha irmã nos pegou pra cuidar eu e meus 
irmãos, aí ela começou a discutir com meu cunhado aí eu peguei e arrumei um 
serviço e sai de casa. (E52HG)  
 
 “Foi logo, quando minha mãe faleceu, não me recordo a data, porque minha 
mãe, eu era tudo né, eu ganhava, não ganhava, mas era tudo, [...] então o 
pessoal, quando minha mãe faleceu, me colocaram para rua, os meu irmãos 
né, então meu pai saiu comigo na época, [...] eu cuidei muito da minha mãe, 
quando ela estava para morrer, antes da minha mãe morrer, ela teve dois 
derrames.” (C55HG) 
 
Extrato Informante Chave 
 
“Perdas significativas, perdas significativas, ou econômica, ou meu pai morreu 

ou minha mãe morreu ou assim, morreram, quando eu era pequeno ou 

morreram de uma forma, trágica, não vou dizer trágica no sentido sempre de 

uma morte trágica, mas sempre essa morte foi trágica pra ele.” (S_PRA_ENF) 

 

Abuso ou dependência de substância 

 

Esse subtema foi referente ao abuso ou dependência de substâncias. Também 

foi relatado a existência de parentes com históricos de abuso de substâncias. O 

consumo prejudicial do crack foi muito destacado nos relatos dos indivíduos. Foi 
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possível verificar um histórico de muitas internações, na maioria dos casos, em 

comunidades terapêuticas. 

 

Extratos PSRU 
 

“Aos 19 anos e comecei a usar cocaína e há três anos atrás, eu comecei a 
usar o crack [..] Aí que eu vim morar na rua mesmo...”. (A33ML) 

 
É!  [...] Porque que eu perdi meu emprego? Por que eu não fumava durante a 
semana, comecei a fumar, comecei a faltar, [...] chega uma hora que não dá 
né, aí eu fui mandada embora, [...], tinha vários anos de casa, peguei um 
dinheiro bom, aí, não quis me preocupar em procurar outro, fui só gastando, 
chegou uma hora, o dinheiro acabou, não tinha de onde tirar para poder pagar 
o aluguel, fui despejada, e aí, entrei em situação de rua.” (L27HL) 
 
“Ela me colocou em uma clínica, lá em Taubaté! [...]. Mas eu fugi! [...] Por que 
não aguentava mais aquela humilhação, remédio, remédio, remédio...! 
(R37HL) 
 
Extrato Informante Chave 
 
“Engraçado, cada conversa que eu tenho com, por exemplo, com os 40 
moradores hoje, lá do Hotel, as histórias se parecem muito. "Ah, eu nasci, né? 
Fiquei com a minha família, minha família dizia que eu era o capetinha da 
escola, de casa. Comecei a fazer uso de drogas muito cedo (em média, nos 
seus 12/14 anos). A rua, era minha principal atividade de lazer, ficava muito 
mais na rua do que em casa. Eu não concordava muito com as ideias da 
minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, eu não compartilhava muito da 
ideia do que eles diziam que é a vida. Sempre fui uma pessoa que gostei muito 
de liberdade..." essas, são algumas coisas muito em comum que eu ouço. E 
a família, ela não aguenta, não suporta esse "diferente" [...] O histórico é mais 
ou menos esse.” (J_LUZ_ASS) 

 

 

DISCUSSÃO  

 

Situações de perdas familiares e uso de drogas possuem impacto importante 

sendo fatores que também impulsionam o sujeito à zona de desfiliação. Verificou-se 

quando esses dois fatores acontecem, devido intensidade,  possuem forte influência 

na interrupção dos processos proximais causando alguma disfunção ao nível de 

desenvolvimento humano, ou seja, a expressão de dificuldade em manter a interação 

ou domínio do comportamento por diversas situações (38). 

A morte evoca sentimentos fortes principalmente quando ocorre de forma 

extremada. Nesse caso, causa desorganização psicológica para aqueles que ficam, e 
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quanto maior o vínculo afetivo, maior deve ser a energia empregada para saída do 

luto. Essa reorganização torna-se ainda mais difícil quando há dependência física 

(financeira, emocional, responsabilidade de criação) da pessoa que falece para 

aquele(s) que permanecem em vida (105), sendo essa a condição relatada na maioria 

dos casos entrevistados. Kovacs estabeleceu que as condições sociais e psicológicas 

como, por exemplo: a idade, se a pessoa que perdeu o ente vai viver sozinho e as 

condições econômicas podem afetar o desenrolar saudável do luto podendo ocorrer 

interferências que comprometam o seu desenvolvimento (105). A dependência física 

e a psicológica dos respondentes que perderam seus entes queridos acabaram 

levando-os à situação de rua, entretanto isso somente ocorreu, por possuírem 

enfraquecimento das relações interpessoais associadas à situação de pobreza. 

Uso de substância por pessoas em situação de rua, além de ser causa ou 

consequência da ida a rua também evidencia a fragilização de vínculos familiares e 

ocupacionais anteriores à situação de rua. Porém, há um outro lado pouco discutido: 

a anestesia que a substância proporciona, principalmente o álcool, utilizada para 

suportar o frio e as adversidades cotidianas (106). Essas informações vão ao encontro 

da revisão sistemática de Sicari e Zanella (2018) referente a pessoas em situação de 

rua. Na interface entre abuso ou dependência álcool e outras drogas, alguns estudos 

afirmam que essa população, exerce um padrão de consumo abusivo para enfrentar 

as condições sociais desfavoráveis, diminuir os sofrimentos físicos e psicológicos para 

enfim manterem-se vivas (100). A partir dessas informações é possível refletir o nível 

de resiliências que esses indivíduos desenvolveram ao longo da vida. Para muitos, o 

simples fato de estarem vivos, constitui uma vitória pessoal, social e política. Nessas 

duas últimas facetas essa vitória simboliza a resistência a um Estado representado 

pela sociedade que constantemente os invisibiliza fazendo que esses sujeitos 

acreditem que não são cidadãos, carregando um estigma interiorizado, difícil 

ressignificar. 

Analisando todas as etapas do desenvolvimento dos entrevistados sob a visão 

da teoria bioecologica, verificou-se, nesse estudo, uma série de vivências, desde a 

infância até a vida adulta, de fragilidades nas relações interpessoais, que juntamente 

com transições ecológicas3, promovem profundas modificações ao nível de 

 
3 Transições ecológicas (também chamadas de biológicas ou socias) são as mudanças nos papéis ou 
contexto e estão relacionadas a aspectos culturalmente definidos, tem grande potencial em mudar a 
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microssistema. Os participantes desse estudo referiram seus ciclos de vida marcados 

por diversos fatores ruptivos as relações, que somados ao longo do tempo, sucede-

se em um efeito cumulativo, que irrompe na situação de rua pelo processo de 

desfiliação social. 

Para Bronfenbrenner o desenvolvimento humano é um fenômeno de 

continuidades e mudanças profundamente influenciados pelo ambiente (38) 

considerando um desenvolvimento efetivo. Entretanto, o que se verifica entre os 

entrevistados, são ambientes desorganizados e transições normativas antecipadas 

(ocorridas principalmente na adolescência) e as não normativas que possuem força 

de rompimento das relações contribuindo para um desenvolvimento disfuncional 

verificado nas transformações do microssistema ao longo do tempo. 

Considerando a infância e a família de origem, a estrutura familiar dos 

respondentes foi formada por uma série de rearranjos familiares sendo que a grande 

maioria vem de família numerosa (mais de três irmãos) tendo como responsável de 

criação, avós ou outros parentes próximos, principalmente mulheres. Além de terem 

sofrido uma série de violências e agressões desses parentes ou dos pais. Diante 

disso, a infância foi marcada por uma série de fatores precursores a exclusão social. 

Bronfenbrenner destaca que a família é o contexto principal onde o desenvolvimento 

humano ocorre (107) já que é nessa fase que as relações interpessoais mais íntimas 

são vivenciadas a partir da relação materna. As relações se formam, se desenvolvem 

e desfazem ao longo do decurso de vida são fortemente marcadas por esse período. 

A infância é a base para todas as relações posteriores (36). Por isso, quando a 

estrutura familiar é comprometida na infância, os dados sugerem que os resultados 

dessas desorganizações reverberam nas etapas posteriores do ciclo de vida. Na 

primeira fase da vida o que era um fator precursor torna-se rompimento concreto no 

avançar dos anos.  

 

  

 
direção do desenvolvimento. As normativas são transições naturais esperada (puberdade, entrada na 
escola, novo trabalho); as não normativas são transições não esperadas (mortes, divórcios) (30,43) 
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CAPÍTULO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A Rua, a Droga e os Recursos de Vida 
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4.2 Temáticas: Manutenção à Exclusão Social e dos Recursos de Vida 

das PSRU 

 

Esse capítulo contém dois temas: o primeiro se refere aos fatores de 

manutenção na situação de rua e a exclusão social e o segundo as potencialidades e 

recursos de vida. Na Figura 2 é apresentado o mapa temático 2 com seus respectivos 

temas e subtemas. 

 

Figura 2 – Mapa Temático 2  

 

 

4.2.0 Tema 5 – Fatores de Manutenção à Exclusão Social 

 

 A partir de todo o conjunto de dados foi verificada relação de interdependência 

entre a situação de rua e abuso ou dependência de substância, sendo essa, associada 

com a manutenção da exclusão social entre os sujeitos. Dois subtemas foram 

identificados como fatores que compartilham dessa ligação. 
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Interdependência Rua e Droga 

 

Aqui destacou-se alguns relatos dos respondentes quando perguntados sobre 

a sua rotina na rua. Foi observado que as respostas estavam intimamente ligadas à 

busca diária de droga para sustentar o consumo. Em alguns participantes foram 

observado autocuidado quando se referiam ao controle do uso.  

 

Extratos PSRU 
 

“A minha rotina é beber!” (R37ML) 
 
“[Perguntado sobre a rotina na rua] ah mano sabe, usando muita droga, 
bebendo bastante.” (M39HL) 
 
“Só trabalhar pô, trabalhar, bebida, discussão, é um dia pelo outro!” (A36HSE)” 
 
“Bom, garantir meu pernoite, para mim não dormir na rua, eu evito um pouco o 
uso excessivo e constante né, de drogas, porque eu sei que isso prejudica 
minha saúde, sou soro positivo né, há 14 anos.” (F31HL) 
 
“E a rua...muitos usuários e muita gente que começa a trabalhar na rua... a rua 
é extremamente viciante, a rua vicia” (A_LUZ_ENF) 
 
Extrato Informante Chave 
 
“E aí elas acabam sendo, acabam indo para a rua pela complexibilidade do 
álcool mesmo né, do álcool ou de alguma droga.” (R_SOR_PSI) 

 

Crenças Depreciativas 

 

Os respondentes expressaram crenças depreciativas acerca de si mesmos e 

acerca de como a sociedade os percebe. Nos dois casos, a depreciação está 

associada ao uso de substâncias e à situação de rua. No primeiro tipo, os relatos 

denotaram uma autopercepção de não pertencimento à humanidade, evidenciando 

baixa autoestima.  

 
Extratos PSRU 
 
“Que é difícil, o usuário falar não, você tem que ter muita força de vontade, e 
vergonha na cara! Para falar, eu não quero, eu não quero e ponto!” (D30MSE) 
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“Ah, me sinto um lixo, mas tem muito ser humano, que está desgovernado da 
vida mano, desgovernado da vida, entendeu, a vida é tão boa” (D32HL) 

 
“[Referindo-se aos pais]. Eles tentaram fazer eu gente. Mas, infelizmente, né? 
(D22HL) 
 
Extrato Informante Chave 

 
“Esses dias, eu encontrei um rapaz, dois rapazes. Aí ele me chamou pelo nome 
e falou "Me arruma um emprego para mim." aí o outro falou para ele, "Não faz 
isso não. Trabalhador morre cedo!". Aí eu peguei, escutei aquilo e fui conversar 
com o cara. Eu queria saber, mas "Por que você pensa que trabalhador morre 
cedo?" ele pegou e disse assim: "Olha, sou morador de rua a não sei quanto 
tempo. Às vezes, eu passo ali na Avenida Paulista, vou atravessar a rua, eu 
fecho o olho para eu atravessar. Eu nem olho se o farol está aberto ou não, eu 
fecho o olho. Quando eu abro, eu atravessei e não aconteceu nada comigo." 
Quer dizer... A pessoa, ela sente que já morreu. Que está morta.” 
(C_LUZ_ASS) 

 
 

Já no segundo tipo, foi verificado estereótipos baseados em julgamento moral 

da sociedade sobre a população, seja em situação de rua, seja usuários de drogas. 

 
Extratos PSRU 

 
“Fico feliz por ter amigos, ter companheiro, e assim, lixo, é o que você pega 
dentro da tua casa, e joga no lixo, pessoas na rua não são lixo! [...] São 
doentes!” (M34H1) 
 
“Mas, que nem no meu caso, as pessoas olhavam para mim, falavam pô, você 
tem condição de trampa mano, você é um menino novo, mas você está fazendo 
o que aqui na rua, passando fome, entendeu, você tem condições, oba, você é 
bonito, você é forte, você é grande né, você tem um jeito bonito, sabe trabalhar, 
nós te conhecemos, mas você está aí, porque você fez a sua escolha, 
entendeu?[...] Entendeu, então muitas pessoas negavam as coisa pra mim, 
falava, você tem condições de comprar, mas não sabe o que eu passei, para 
chegar naquela situação, entendeu? (R24HG) 
 

 

DISCUSSÃO 

 

Os dados demonstraram que esses subtemas estão interligados à 

permanência dos participantes na situação de rua e as crenças depreciativas. Nesse 

sentido é importante refletir quais as condições que fazem um indivíduo permanecer 
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na rua. Antes, é necessário abordar que esse assunto é pouco explorado na literatura, 

no entanto, nos escassos estudos referentes a esse assunto, citam o consumo de 

álcool e outras drogas como um dos fatores que mantem o indivíduo em situação de 

rua (100, 108). Diante desse fato é possível levantar algumas reflexões. Muitos desses 

sujeitos, o consumo é algo muito central em suas vidas. Sendo assim, a manutenção 

desse consumo despende muito tempo e energia. Somado a esse fato, essas pessoas 

ainda precisam buscar meios para satisfação de suas necessidades básicas para 

assegurar a sobrevivência. A vida segue num automatismo, criando uma circularidade 

entre essas duas condições de vida: a rua e as drogas, difícil de sair. Há uma luta 

diária para tentar controlar a dependência e abuso sendo que estar em situação de 

rua aparece como um fator que mantém o sujeito nessa condição de exclusão social. 

Nesse ínterim, o papel de uma outra pessoa fora desse círculo, é de extrema 

importância, podendo mostrar que existem outras formas de se viver, conforme será 

mostrado no tema 6. 

Outra reflexão que se pode levantar é relativa a uma expressão comumente 

utilizada na literatura internacional, principalmente nos EUA, e praticamente 

inexistente na nacional, que é a situação de rua crônica. Esse termo é definido quando 

um indivíduo adulto, desacompanhado, em condições incapacitantes como a 

dependência de substância, experiencia a situação de rua constante por um ano ou 

mais ou quatro vezes em um período de três anos (109). A própria definição do termo 

é condicionada ao uso de substância inclusive destacada em várias pesquisas e 

relacionada com outros transtornos mentais  (110-112). No Brasil, Varanda e Adorno 

afirmaram que há grande diferença em ficar em situação de rua circunstancialmente, 

estar pouco tempo nas ruas, e ser permanentemente em situação de rua (64). Quanto 

mais tempo na rua maior a imbricação de fatores relacionados a essa permanência e 

quando associado ao uso de álcool e outras drogas, aumentam ainda mais essa 

complexidade. 

No segundo subtema também relacionada à permanência do sujeito em 

situação de rua e dependência de substâncias, são as crenças depreciativas. Os 

discursos denotam um auto crença permeada de baixíssima autoestima de que não 

pertencem a sociedade, reforçados pela própria sociedade, em uma representação 

social negativa. Essas afirmações merecem ser discutidas em separado. 
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Em primeiro lugar é preciso destacar algumas considerações sobre o que 

Rodrigues denominou de “escolha masoquista” sendo um mecanismo ideológico 

originário de uma postura meritocrática excludente da qual culpabiliza o excluído pelo 

seu próprio fracasso. Presente em frases como “está na rua por que quer” ou “não 

tem força de vontade” esses discursos transformam as necessidades e sofrimentos, 

fruto de uma sociedade desigual, em escolhas ligadas à vontade individual negando 

condições de misérias, pobreza, marginalidade. Essa lógica é interiorizada pelos que 

se encontram em situação de rua, podendo ocasionar ao sujeito, auto crenças de 

fracasso, criando uma autopercepção de menos valia perante a sociedade (113) 

agravada ainda mais pelo abuso de álcool e outras drogas.  

Todo esse mecanismo social é passível de produzir o estigma internalizado, 

caracterizado quando a pessoa estigmatizada se conscientiza e concorda com os 

estereótipos negativos a ela desferidos (35, 114). Os efeitos dessa internalização 

podem ser devastadores e estão relacionados a perda da identidade, bem como 

impacto negativo em alguns aspectos psicossociais como esperança, autoestima e 

auto eficácia (114). Quando relacionada a pessoas em situação de rua usuária de 

álcool e outras drogas, esse processo é ainda mais grave, pois verifica-se uma 

somatória de estigmas (a situação de rua mais dependência de álcool e outras drogas) 

associadas ao processo de exclusão social.  

Todos esses aspectos descritos acima fomentam a representação social 

negativa da qual essa população é rotulada como “loucas”, “vagabundas” ou “sujas”. 

Essa representação além de legitimar práticas de violências corrobora para 

construção de sua identidade com valores negativos (115). Tudo isso contribui para 

que o indivíduo não desenvolva recursos para melhoria de sua qualidade de vida. 

Para tentar entender sobre essa representação social tão negativa, Souza introduz 

um termo: a desclassificação social objetiva. Caracteriza-se como o julgamento da 

sociedade sobre pessoas pobres e em situação de rua considerando-os menos que 

seres humanos, e entendido como se vivesse às custas de outros. Quando morrem, 

ninguém dá falta, ninguém reclama, muito pelo contrário, comemoram (46).  

 
 

4.2.1 Tema 6 – Potencialidades e Perspectivas futuras 
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O tema foi organizado a partir das respostas dos participantes sobre a 

percepção pessoal de suas potencialidades ou recursos de vida no momento atual e 

também perspectivas de futuro incluindo seus sonhos. Três subtemas emergiram a 

partir dessa temática: trabalho, moradia e arte. 

 

Trabalho 

 

No conjunto de dados de toda a temática, esse foi o subtema do qual os 

respondentes mais relataram as suas potencialidades ou perspectivas futuras. Mesmo 

quando os participantes falavam de outras habilidades, a necessidade de ter um 

trabalho vinha primeiramente na fala. Boa parte desses afirmaram que desejavam 

cursar uma faculdade. 

 

Extratos PSRU 

 

“Meu sonho, meu sonho desde criança era ser caminhoneiro!” (A36HSE) 
 
“Não gosto de ficar parado. Gosto de trabalhar! Nossa, eu tenho um pique pra 
trabalhar. Tenho disposição. Qualquer coisa que pedir para eu fazer eu faço, 
hein? De verdade. Disposição eu tenho.” (D22HL) 
 
“Terminar meus estudos, fazer a Faculdade de Psicologia, que eu quero ser 
psicólogo [...]. Acho que talvez seja a vontade de fazer as coisas, tipo assim, 
eu trabalhei em tanta coisa já, já fui auxiliar de vidraceiro, já trabalhei de auxiliar 
de cozinha, já trabalhei de drag, já fiz show na noite, acho assim, tudo que der 
na minha mão, acho que tenho essa facilidade, essa força de vontade, que 
essa é a minha qualidade, que é a força de vontade, mesmo não sabendo, eu 
querer aprender, querer me aprofundar, entendeu?” (F31HL) 

 
“Entrevistadora: Como você analisa a importância da geração de renda para 
você? 
Uma, é uma redução de danos para mim. [Importância] muito grande para mim, 
ocupa a minha mente, me tira de dentro do fluxo, mesmo estando dentro, mas 
me tira, entende? [...] Estou lá, por espaço, mas não estou lá usando de nada... 
E ocupa minha mente, e outra, é um aprendizado para mim, uma nova 
profissão. É uma nova profissão! [...] estou adorando... Muito empolgada!” 
(A33ML) 

 
 

Extrato Informante Chave 
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“Então, a gente tem que plantar um sonho para ela voltar a pensar: "Não, eu 
estou viva!". Tem muito isso, de você estar plantando a esperança” 
(C_LUZ_ASS). 

 

Moradia 

 

O desejo de ter uma moradia emergiu dos dados como perspectiva de futuro. 

Os respondentes descreveram as dificuldades de estar em albergues. Alguns 

colocaram como sonho o desejo de ter uma casa. 

 

Extratos PSRU 

 
“Quero muito ter um cantinho para ficar, porque minha vida é difícil, não vou 
mentir, acho que a vida de qualquer morador de rua né? [...] É difícil a gente no 
albergue, nada melhor do que você ter um cantinho né, uma casa?” (T22ML) 
 
“Olha minhas perspectivas de futuro é primeiro arrumar uma casa, [...], juntar 
um cantinho para gente, [...] a minha primeira meta é essa” (E40ML) 
 
“[...].não sou esse cara tipo, hoje eu quero ter um avião, um carro, uma moto, 
assim eu quero ter minha casa e meus bens, claro, mas isso vai vir passo, 
conforme as minhas conquistas, de novo, então eu não posso te dizer o que 
vou ter amanhã. (R24HG) 

 

Arte 

 

A arte é outra forma dos quais os respondentes afirmaram pertencer seus 

recursos de vida e talentos. Inclusive as falas dos informantes chave também 

confirmaram que as habilidades desenvolvidas pelas pessoas em situação de rua 

eram relativas à arte. Dança, pintura, poesia e música são as que mais se destacam. 

 

Extratos PSRU 
 
“Não, é assim, eu não sei se isso é um talento, por eu, que eu já trabalhei 
bastante lá em Pinheiros né, lá no Largo da Batata, aqueles puteirinhos lá 
né. [...]Então, por eu ser desse ramo, eu gosto muito de pole dance[...] eu gosto 
de dançar, então já está na vocação.” (M31FL) 
 

“Não vou mentir não, gostaria de trabalhar num negócio de pintura! [...] 
Desenho, sabe pintar bem[...]” (W21MSE) 
 
Extrato Informante Chave 
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“Nosso público aqui, do entorno, vai com um violão pra rua?! Você vai com um 

violão, vai com um tambor, seja o que for, eles vêm eles senta, aí eles começam 

a contar. Outra coisa também que eles têm muito legal, o artesanato é muito 

forte neles. [...] O artesanato a música, a poesia.” (A_PSE_SOC) 

 
 

DISCUSSÃO  

 

Essa temática destacou um outro lado pouco investigado nas pessoas que 

estão em situação de rua: seus potenciais e recursos de vida. Os sonhos estão 

presentes e atrelados as necessidades básicas de trabalho e de moradia. Desejos e 

sonho são fontes de transformação social. Permite ao indivíduo projetar a si, em uma 

concepção identitária baseando-se em exemplos de pessoas de figura paternal que 

lhes dão incentivo e atenção em suas ações (46). 

 É interessante observar que eles descreviam primeiramente a necessidade de 

trabalho como mais importante que a moradia. Souza, também descreve relatos 

semelhante em sua pesquisa com usuários de crack em situação de rua (46). Esse 

resultado demonstrou um rompimento com a visão que a sociedade os coloca de 

“vagabundos”, preguiçosos, muito pelo contrário, denota desejo de buscar 

modificação das atuais condições de vida. 

Segundo Codo, o trabalho é conceituado como a relação de transformação 

dupla entre o ser humano e a natureza e que gera significado sendo algo que 

transcende a relação do sujeito com objeto. O trabalho origina um circuito entre sujeito, 

objeto e significado que é fundamental na construção de identidade e também é 

gerador de prazer (116). Relacionando essa definição com as falas dos participantes, 

referentes esse subtema, é possível encontrar que eles posicionam o trabalho como 

central em suas vidas, podendo ser considerado grande fonte de transformação 

pessoal. Com isso, a inserção dessa população no mercado de trabalho, pode ser 

uma oportunidade para um novo sentido de vida. Inclusive existem projetos que 

objetivam o aumento da resiliência, oferecendo melhores condições para inserção 

dessa população no mercado de trabalho (117). 

Sobre esse construto descrito por Codo é interessante pensar que a luta diária 

dessa população pelas necessidades básicas, produz desenvolvimento de resiliência 

a partir de alguns constructos. Alguns desses, foram destacadas no trabalho de Paul 
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et al. (2018), em pesquisa com pessoas em situação de rua: apoio social, otimismo, 

espiritualidade (58). Outro estudo longitudinal canadense apresentou que os níveis de 

resiliência em uma amostra de pessoas em situação de rua são maiores em 

comparação a quem possui moradia, apesar do escore ser mais baixo do que da 

população geral (118).  

Um outro assunto, que também é preciso salientar, é sobre a importância das 

atividades nesses campos de pesquisa promovida por mulheres informantes chave 

como por exemplo, a geração de renda descrita em um dos extratos.  O trabalho delas 

torna-se central aparecendo em falas recorrentes dos entrevistados em situação de 

rua. Essas informantes, identificaram na fala dessas pessoas, as potencialidades e 

recursos de vidas, principalmente voltadas nos desejos delas de trabalho, moradia e 

criação de ações práticas, das quais os participantes esqueciam as preocupações de 

manutenção das necessidades diárias.  

A arte é outra força de potencialidade e desejo de transformação demonstrada 

pelos respondentes. Aqui é possível destacar duas visões sobre a arte: uma relativa 

a expressões e linguagens conhecidas como a dança, música e pintura sendo essas 

as que os respondentes relataram; outra visão destacada é referente aos modos 

cotidianos de fazer arte. Nessa primeira visão é possível destacar o estudo de Silva 

et al. que descrevem uma exposição com obras de artes oriundas de oficinas do 

Centro de Referência Especializado da Assistência Social para a População em 

Situação de Rua (CREAS POP) em São Carlos, São Paulo. Os autores ressaltam a 

potência artística cultural que essa população possui associada a, um poder de 

promover engajamento, um maior conhecimento de si mesmo, além da interrupção do 

consumo de álcool e outras drogas (119). Já na segunda, a cartografia de Félix-Silva, 

Sales e Soares vão salientar dentre outras reflexões, que viver na rua é uma arte que 

está presente no cotidiano da vida nômade, na ausência de teto, de cama de paredes; 

está presente naqueles que transformam o lixo em matéria prima de trabalho; arte de 

fazer tudo para obter fonte de renda (120). 

Também é importante destacar a importância da noção de futuro na visão dos 

respondentes, pois não basta simplesmente desejar um futuro diferente do que 

vivenciam sem pautar-se na possiblidade real de mudança. Souza explica que a 

capacidade de articulação e planejamento do futuro, são, em sua perspectiva, como 

privilégios de classe (46) ou seja, os pobres, como são a maioria das PSRU, precisam 
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aprender a  desenvolver estratégias de planejamento pessoal prospectivas palpáveis. 

No entanto, baseada as vivências com essa população, esse não seria um trabalho 

fácil, já que há uma quantidade enorme de fatores de exclusão associadas a crenças 

interiorizadas de que isso não seria possível. Contudo, é possível sim acreditar em 

projetos que visem o ensino de algo que parece tão básico para qualquer pessoa. 

Nesse sentido o autor sugere trabalhar com essa população sob uma perspectiva que 

chamou de ‘pequenos futuros’. Começa-se com o planejamento do dia, após planeja-

se semanas, depois meses e assim por diante (46). 

Mediante todo o exposto acima, é imprescindível considerar, quando atuar com 

essa população, visando o processo transformador interno e no meio em que vivem, 

todo o repertório de potencialidades e recursos de vida que possuem fazendo-os 

protagonistas em ação de seu próprio processo de desenvolvimento. Por isso, a 

importância de utilizar intervenções que possuem esse propósito. Nesse sentido pode-

se destacar a proposta do Tratamento Comunitário cuja tecnologia social possui como 

essência a percepção das pessoas e da comunidade das quais se encontram em alta 

vulnerabilidade social como recursos vivos e atuantes (121).  Possui como objetivo a 

melhoria das condições de vida das quais as pessoas em alta vulnerabilidade social 

estão inseridas, propondo um conjunto de ações, instrumentos e práticas organizados 

em processos, oferecendo a possibilidade de superação da dependência de álcool e 

outras drogas (122). 
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5.0  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados da análise da linha do tempo desse estudo demonstram que as 

relações interpessoais das PRSU foram se estruturando e se transformando, ao longo 

de seus ciclos de vida, sob a vivência de fatores de exclusão social associados a 

desigualdades e pobreza extrema. A partir de suas percepções contidas nos relatos 

transcritos, na infância os subtemas que emergiram estavam intimamente 

relacionados a família de origem demostram que a estrutura das relações 

interpessoais fora comprometida. Na adolescência, os subtemas mostraram que os 

primeiros fatores do processo de exclusão social podendo ser encarados como um 

reflexo da infância. Na idade adulta os fatores de exclusão social foram cumulativos 

aos da adolescência e culminaram no processo de ida as ruas. Atravessando todo o 

ciclo também foram destacados os subtemas transversais dos quais apresentaram 

forças para interrupção dos processos proximais. 

 No presente, os resultados evidenciaram que os fatores de exclusão social que 

se desenrolaram no passado foram agravados pela interdependência entre o uso de 

álcool e outras drogas e a situação de rua, associados por um acúmulo de crenças 

depreciativas, derivadas de estigmas internalizados, que os mantém nesse círculo.  

Apesar de todas as dificuldades os respondentes conseguem sonhar e se 

projetar para o futuro a partir dos desejos de ter trabalho, moradia e expressão 

artística. Foi visualizado desenvolvimento de resiliência significativo expressados a 

partir desses subtemas e verificados a partir de suas potencialidades e recursos de 

vida. 

A partir desses resultados é necessário destacar a necessidade de fomentar 

intervenções que considerem todo o histórico das fragilidades encontradas ao longo 

dos ciclos de vida das PSRU considerando as peculiaridades de cada faixa etária e 

articulando com o modelo bioecológico do desenvolvimento humano. Nesse sentido, 

o Tratamento Comunitário como uma tecnologia social pode intervir nessas 

fragilidades ao longo do ciclo já que também utiliza como base a teoria bioecológica 

associada à discussão da exclusão social. Também é necessário destacar que o TC 

considera os recursos e potencialidades dos participantes algo imprescindível na 

melhoria da qualidade de vida das PSRU. Estratégias que visem a redução de 

estigma, aumento de autoestima, conscientização da situação de exclusão social 

também serão muito uteis. Os trabalhos realizados por pessoas como as informantes 



   
 

71 

chave desse estudo poderiam receber fortalecimento e reconhecimento, 

principalmente a nível estatal. 

Uma das principais forças desse estudo foi a descoberta onde ocorre as 

fragilidades em cada faixa etária da vida, utilizando o arcabouço teórico da teoria do 

desenvolvimento humano. Além disso, foi ouvida a PSRU no que tange as suas 

potencialidades e recursos de vida algo pouco feito na literatura. Metodologicamente, 

as entrevistas com as PSRU foram utilizadas o instrumento da linha tempo do qual 

permitiu uma visualização dos ciclos. Além disso as entrevistas com informantes 

chaves ofereceram uma visão complementar aos das PSRU. 

Contudo, é necessário destacar as limitações do estudo como a natureza de 

auto relato, muitos fatores sociais de grande vulnerabilidade como questões raciais, 

talvez não tenham sido verbalizados pelos entrevistados por falta de conscientização 

dos respondentes. Outrossim, não foi possível averiguar os casos em que os sujeitos 

são oriundos de contextos socioeconômicos mais altos. Os resultados desse estudo 

não puderam ser correlacionados com todos os níveis de contextos (micro, exo, meso 

e macrossistema) devido a questão de limitação extensão do conteúdo das 

entrevistas. 

Como perspectivas futuras pode-se pensar em estudos longitudinais 

qualitativos com desenvolvimento de tecnologias que possam acompanhar esses 

indivíduos ao longo tempo, já que são uma população de difícil acesso. Ademais 

estudos quantitativos que avaliem resiliência, estigma e representações sociais 

voltadas especificamente para a PSRU mostram-se necessários, pois são importantes 

para promoção de mudanças tanto ao nível psicológico quanto de saúde em geral. 
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7.0 ANEXOS 

ANEXO 1 – Aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa 
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ANEXO 2 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido Informante Chave 

 
 
UNIFESP - ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA - DEPARTAMENTO DE 

PSICOBIOLOGIA 
 
Pesquisadores Responsáveis: Psicóloga Marília Ignácio de Espíndola e Profa. 

Dra. Ana Regina Noto 
Endereço: Rua Napoleão de Barros 925 – Vila Clementino – São Paulo – SP 

CEP: 04023062 
Fone: (011) 2149-0155 / (48) 984233254 
E-mail: mari.ig.espindola@gmail.com 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 
 
O (A) Sr (a)_______________________________________ está convidado (a) 

como voluntário (a) a participar da pesquisa “Relações interpessoais ao longo da 
vida de pessoas em situação de rua: perspectivas de novas práticas de saúde 
para o consumo de álcool e outras drogas”. Neste estudo, pretendemos 
compreender como as relações interpessoais e o consumo de álcool e de outras 
drogas se transformam ao longo do ciclo vital de pessoas em situação de rua nas 
regiões urbanas do município de São Paulo.  

Essa pesquisa utilizará como técnicas entrevistas semiestruturadas e 
observação participante. As entrevistas serão gravadas em áudio para posterior 
transcrição e análise de conteúdo. As perguntas feitas contemplam os seguintes 
temas: características sociodemográficas (idade, sexo, naturalidade, estado civil, 
religião), consumo de álcool e outras drogas ao longo da vida; ciclo vital; relações 
afetivas e familiares; rede de serviços institucionais; projetos de vida. Entretanto, as 
respostas às perguntas poderão gerar desconforto.  

Sua participação nesta pesquisa não traz nenhum risco à sua saúde e a 
possibilidade de que você experimente algum desconforto durante o estudo é mínima, 
já que sua participação consiste exclusivamente na concessão de uma entrevista. 
Para participar deste estudo você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer 
vantagem financeira. Apesar de sua participação nessa pesquisa não trazer nenhum 
benefício imediato a você, sua contribuição auxiliará no levantamento de subsídios 
para futuras políticas e ações inovadoras à população em situação de rua.  

Você será esclarecido (a) sobre o estudo em qualquer aspecto que desejar e 
estará livre para participar ou recusar-se a participar, bem como poderá retirar seu 
consentimento ou interromper sua participação a qualquer momento. Também poderá 
se recusar a responder qualquer pergunta da entrevista. A sua participação é 
voluntária e a recusa em participar não lhe acarretará qualquer penalidade ou prejuízo 
de qualquer natureza. Será garantido sigilo sobre as informações reveladas nesta 
pesquisa, assim como anonimato, já que as informações serão analisadas em 
conjunto com as de outros participantes, não sendo revelada a identidade de nenhum 
entrevistado, tampouco o serviço a que pertencem. Os resultados deste estudo serão 
divulgados, mas sem que o seu nome apareça associado à pesquisa. Os 
pesquisadores se comprometem a utilizar os dados somente para fins deste estudo. 
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Você terá o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais da 
pesquisa ou qualquer resultado que seja de conhecimento dos pesquisadores. 

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que 
uma será arquivada pelo pesquisador responsável, no Centro DEPARTAMENTO DE 
PSICOBIOLOGIA e a outra será fornecida a você. Todas as páginas devem ser 
rubricadas por você. 

Caso haja danos decorrentes dos riscos previstos, o pesquisador assumirá a 
responsabilidade pelos mesmos. 

 
Eu, ____________________________________________, portador do 

documento de Identidade ____________________ fui informado (a) dos objetivos do 
estudo “Relações interpessoais ao longo da vida de pessoas em situação de rua: 
perspectivas de novas práticas de saúde para o consumo de álcool e outras 
drogas”, de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer 
momento poderei solicitar novas informações e modificar minha decisão de participar 
se assim o desejar. 

Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste 
termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada à oportunidade de ler e 
esclarecer as minhas dúvidas. 

 
  

São Paulo, _________ de __________________________ 2017. 
 

Nome do Participante: 
Data   /  /    . 

_____________________________________ 
Assinatura 

 
Nome do Pesquisador: Marília Ignácio de Espíndola 
Data   /  /    . 

_____________________________________ 
Assinatura 

 
Nome da Testemunha: 
Data   /  /    . 

_____________________________________ 
Assinatura 

 
 
OBS: todas as páginas devem ser rubricadas.  
 
Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você 

poderá consultar o  CEP/UNIFESP – Comitê de Ética em Pesquisa 
Rua Botucatu, 572, 1º andar – Conjunto 14 - CEP: 04023-061 – São Paulo/SP 

Tel: (11) 5571-1062 fax: (11) 5539-7162. Horário de atendimento telefônico e 
presencial: Segundas, Terças, Quintas e Sextas, das 9:00 às 13:00hs 
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ANEXO 3 – Justificativa de Isenção do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido PSRU 

 
 
 
 

 
 
Pesquisador Responsável: Marília Ignácio de Espíndola 
Título do Projeto: Relações Interpessoais ao longo da vida de pessoas em 

situação de rua: perspectivas de novas práticas de saúde para o consumo de álcool e 
outras drogas. 

 
Ao Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP 
 
Vimos por meio deste documento solicitar a dispensa de obtenção do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para o estudo intitulado Relações 
Interpessoais ao longo da vida de pessoas em situação de rua: perspectivas de novas 
práticas de saúde para o consumo de álcool e outras drogas. 

A dispensa se fundamenta na Resolução Nº 466, de 12 de dezembro de 2012 
item IV.8 que após inserção no campo de pesquisa, foi verificada a inviabilidade de 
obter o termo assinado pelo motivo principal de oferecer riscos a quebra de vinculo da 
pesquisadora com os participantes da pesquisa. Devido à alta vulnerabilidade dessa 
população, a assinatura do termo, despertará suspeitas e ameaças ao vinculo recém 
estabelecido. Isso ocorre por que: I) essas pessoas possuem medo de serem 
encontrados por familiares devido a vergonha de estarem em situação de rua. II) 
Muitos possuem envolvimento com o tráfico de drogas e eles podem se sentirem 
intimidados com assinatura do termo. III)  Vários possuem antecedentes criminais ou 
são foragidos da polícia o que oferece riscos de ameaça da confiança entre o 
pesquisador e o entrevistado. 

A pesquisadora principal e demais colaboradores envolvidos no estudo acima 
se comprometem, individual e coletivamente, a utilizar os dados provenientes deste, 
apenas para os fins descritos e a cumprir todas as diretrizes e normas 
regulamentadoras descritas na Res. CNS Nº 466/12, e suas complementares, no que 
diz respeito ao sigilo e confidencialidade dos dados coletados. 

 
São Paulo, 21 de novembro de 2017 

 
 

 
 

  

SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 

 

Marília Ignácio de Espíndola – Pesquisadora Responsável 
RG: 4.806.102 
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8.0 APÊNDICES 

APÊNDICE I - Roteiro para Construção da Linha do Tempo 

 

Primeiro a entrevistadora coletou os dados sociodemográficos na qual o 
resultado está na tabela 1. 

A construção da linha do tempo foi dividida em decênios. As perguntas foram 
baseadas nos objetivos do projeto geral. Perguntas adicionais eram feitas quando o 
participante não estava interagindo ou estava constrangido em falar alguma 
informação referente ao seu passado. 

 
Bloco 1 - Dados Sociodemográficos 
 
Idade:     
Possui Religião?   
Possui alguma deficiência? (física, psíquica ou ambas?) 
Trabalha? Possui fonte de renda? 
Natural de qual cidade? 
Como você reconhece o seu Gênero? 

Quantos irmãos? Você é o...? 
Possui filho(a)(s)? 
Estado Civil? 
Qual sua cor de pele? / Você se identifica com qual raça ou etnia? 
Vive com quem? (família na rua, sozinho na rua, com amigos de rua, abrigo). 
 

Perguntas do Ciclo de Vida: 
 

Infância 
Dos 0 aos 10 anos como foram as suas relações familiares? 
Dos 0 aos 10 anos como foram as suas relações escolares? 
Dos 0 aos 10 anos como foram as suas de amizades? 
 
Perguntas Adicionais. 
Qual a história do seu nome? 
Seus pais estão vivos hoje? 
Tinha amigos na infância? 
Como era a relação dos seus pais? 
Você foi uma criança que brincou? 
Mudava muito de casa? 
O que você lembra o que mais você lembra na infância de bom ou ruim? 
 

Adolescência 
Dos 10 aos 20 anos como foram as suas relações familiares? 
Dos 10 aos 20 anos como foram as suas relações escolares? 
Dos 10 aos 20 anos como foram as suas relações com o trabalho?  
Dos 10 aos 20 anos como foram as suas foram as suas relações afetivas? 

Namoros etc.? 
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Dos 10 aos 20 anos como foram sua relação com o uso de álcool e outras 
drogas? 

 
Perguntas Adicionais. 
Continuou estudando? Era escola pública ou privada? 
Se tiver filhos: eles são do mesmo pai?  
Que idade começou a trabalhar? 
Como era a sua relação (íntima) com os homens (mulheres) da sua vida? 
Seus pais tinham problemas com álcool e/ou outras drogas? 
 

Idade Adulta 
Dos 20 anos aos 30 como foram as suas relações familiares? 
Dos 20 anos aos 30 como foram as suas relações escolares? 
Dos 20 anos aos 30 como foram as suas relações com o trabalho?  
Dos 20 anos aos 30 como foram as suas foram as suas relações afetivas? 

Namoros etc.? 
Dos 20 anos aos 30 como foram sua relação com o uso de álcool e outras 

drogas? 
 

Perguntas fora do Ciclo de Vida 
Quando começou a situação de rua? 
Como é a sua relação com Serviços atuais? (Saúde, Assistência, ONGs Igrejas 

etc) 
Como é sua rotina na rua? 
Como que você se vê no futuro? Daqui a cinco ou dez anos? 
Diga algo em que você faz muito bem, que você é bom. Talento 
Quais os seus sonhos? 
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APÊNDICE II - Roteiro de Entrevista – Informante-Chave 

 

Dados de Caracterização 

Nome:  

Data:      

Formação: 

Gênero:     

Local de trabalho atual:  

Tempo no serviço:   

Tempo de experiência na área:  

Outras formações: 

 

1. Como é o seu trabalho com a população em situação de rua usuária de álcool 
e outras drogas? 

2. No desenvolvimento da sua vida profissional em que momento você começou 
a trabalhar com dependência de drogas? 

3. O que lhe motivou a trabalhar com esse tema? 
4. No seu ponto de vista, quais os principais fatores que levam uma pessoa à 

situação de rua? 
5. Como você avalia as relações interpessoais que as pessoas em situação de 

rua possuem? 
6. Quais as vulnerabilidades apresentadas por essa população? 
7. Como você avalia o consumo de álcool e outras drogas entre as pessoas que 

estão em situação de rua? 
8. Qual a sua percepção sobre a história de vida das pessoas em situação de rua 

com quem você trabalha? 
9. A partir de sua experiência, quais deveriam ser as prioridades das políticas 

públicas voltadas a essa população? 
10. Quais as potencialidades e recursos de vida que essas pessoas possuem? 
11. Você tem alguma indicação de profissional e pessoa em situação de rua sob 

seu acompanhamento e que possa contribuir com esse estudo? 
 


