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O CENTRO DE ACOLHIDA E A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA:  

UM ESTUDO DE CASO 

 

Introdução 

O interesse em estudar a população em situação de rua surgiu durante as aulas de 

Psicologia e Sociedade, que é o momento em que começamos a compreender como se 

formam os mecanismos de exclusão e inclusão social de indivíduos vivendo em situações 

de vulnerabilidade. Na tentativa de aprofundar o tema, buscamos artigos que abordavam 

esta condição de vida e nos interessamos em estudar a função dos centros de acolhida 

como espaços que fazem parte ativamente da vida das pessoas que moram nas ruas. 

Buscamos, nesta pesquisa, entender como esses centros interferem em suas vidas, 

promovendo a reinserção social ou a manutenção da condição de vulnerabilidade. 

De acordo com o Censo da População em Situação de Rua no Município de São 

Paulo (2011/2012) existem na cidade 14.478 pessoas em situação de rua, sendo que 55,3% 

se concentram na região central. Deste total, 53% vivem em centros de acolhida e 47% 

vivem nas ruas. Se comparado com dados de 2009 houve um aumento de 9% e 2,7%, 

respectivamente. A maior parte da população é adulta (48%) e do sexo masculino (82%) 

(SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 2013). 

Do início da década de 1990 até os anos 2000 houve um aumento da população em 

situação de rua e também do número de vagas em centros acolhida, fenômenos que podem 

ser explicados pelo desenvolvimento capitalista do séc. XX, mais precisamente da política 

neoliberal dos anos 1990 (DOMINGUES, MATTOS e YAMAGUCHI, 2005). A situação de 

rua escancara a contradição do modo de produção capitalista que prega a ideia de que 

todos têm condições iguais, quando na verdade seu cerne é constituído pela desigualdade e 

exploração. O capitalismo gera um aumento das disparidades sociais e uma acentuação da 

pobreza extrema, fazendo com que aqueles que ocupam as camadas econômicas mais 

baixas sejam excluídos, e uma parte da população se torne desnecessária e excedente para 

o mundo do trabalho (MATTOS e FERREIRA, 2004; BURSZTYN, 2003; PEREIRA, 2009). 

A Lei 12.316/97, regulamentada em 2001, norteada pelos princípios da acolhida, 

convivência e promoção de autonomia, prevê abrigos emergenciais para acolhida, 

principalmente no inverno; centros de acolhida com instalações e recursos humanos 

adequados para acolher até 100 pessoas; restaurantes comunitários; casas de convivência 

e moradias provisórias para pessoas em processo de reinserção. Os serviços oferecidos 

devem acompanhar o grau de autonomia do usuário. Os centros de acolhida, atualmente, 

também funcionam como núcleo de serviços, podendo oferecer refeitório, chuveiro, tanque 

para lavar roupa, atendimento médico, psicológico e de assistência social, cursos de 

alfabetização, atividades ocupacionais entre outros. Apesar de estas atividades serem 



benéficas para os usuários, elas configuram uma peça institucional complementar ao centro 

de acolhida, portanto, a partir destas informações, é possível notar que as políticas públicas 

para população em situação de rua são centralizadas na instituição (DE LUCCA, 2007). 

Pereira (2009) aponta que na maior parte dos casos a pessoa é levada a morar na 

rua por uma junção de fatores que fogem ao seu controle, como, por exemplo, a falta de 

suporte familiar, o desemprego e a incapacidade de arcar com as despesas domésticas. 

Segundo Bursztyn (2003), quem está em situação de rua sobrevive valendo-se do acesso 

precário a mecanismos públicos de assistência social e de saúde e também de entidades 

filantrópicas e religiosas. A obtenção de renda é assistemática e pouco convencional e a 

rua, um universo público, acaba se tornando seu universo de vida e sobrevivência privado. 

A população em situação de rua carrega alguns estigmas que têm a função de 

favorecer a cristalização de relações de exploração e dominação como uma forma de 

ratificar a ideologia. Dentre os estigmas estão os de “vagabundos”, “criminosos”, “sujos”, 

“coitadinhos” e “loucos”. A partir desses estigmas, constroem a sua identidade e, desta 

forma, passam a se considerar fracassados e começam a se culpabilizar pela própria 

situação. A interiorização da desumanização e a reposição da identidade fazem com que 

quem está na rua não se sinta completamente humano (MATTOS e FERREIRA, 2004). 

Partindo destas idéias socialmente compartilhadas, pode-se dizer que essa 

população que não contribui econômica e nem socialmente deve ser disciplinada. Para 

Foucault (2005), a disciplina é um mecanismo para tornar o corpo mais útil e ao mesmo 

tempo mais dócil. Quem tem a função de disciplinar são as instituições que surgiram por 

volta do século XVIII em meio ao início da chamada “sociedade disciplinar”. Nasce então 

uma nova forma de poder, o controle contínuo, no qual os indivíduos seriam vigiados 

constantemente por uma cadeia de olhares até chegar o ponto de uma interiorização em 

que cada um iria vigiar a si mesmo. Nas instituições disciplinares os degenerados são 

excluídos e dá-se lugar a um corpo reformado e corrigido que deve ter qualidades e 

competências e que seja apto para o trabalho. O poder instalado é polimorfo e polivalente, 

difuso e minucioso, tem características econômica, política, judiciária e epistemológica 

(MUCHAIL, 1986). 

Considera-se que para reinserir socialmente a população em situação de rua são 

necessárias a satisfação das necessidades básicas, a reeducação de hábitos e a aquisição 

de um trabalho formal, ou seja, o que é feito na verdade é a disciplina dos corpos. Então 

pode-se entender que os centros de acolhida são instituições disciplinares com o objetivo 

geral de zelar pela ordem social. Seria uma forma de esconder a evidência de que a 

desigualdade e a exploração fazem parte do cerne do modo de produção capitalista, 

evitando críticas e questionamentos, e colocando o sujeito como culpado por sua condição. 

Este sujeito desviante é recolhido para uma instituição para não contaminar a ordem social. 



Quem está dentro da instituição é o anormal, enquanto do lado de fora ficam os normais que 

trabalham (DOMINGUES, MATTOS e YAMAGUCHI, 2005). 

Os centros de acolhida possuem técnicas de dominação para que se dê a disciplina 

e o adestramento dos corpos semelhantes às que foram identificadas por Foucault (2005) 

em seu estudo sobre as prisões. O centro em si funciona como “cerca”, é um local 

heterogêneo e fechado, funcionando como um encarceramento; o fluxo de pessoas é 

controlado, a entrada e saída têm hora certa, o ir e vir são enquadrados. Os usuários não 

podem transitar livremente, cada um tem um número de leito e horários específicos para 

atividades programadas. É a técnica do “quadriculamento”, que tem como finalidade repartir 

o espaço colocando cada indivíduo em um local, evitando a distribuição por grupo e a 

circulação difusa e assim poder vigiar o comportamento de cada um, sendo possível saber 

como e onde encontrar a todos. Dessa forma todo espaço da instituição permite a 

“localização funcional” dos que nela circulam. Os horários são rígidos e devem ser 

preenchidos com programas de atividades previamente estabelecidos. O tempo deve ser 

integralmente proveitoso, é anulado tudo que possa causar perturbação e distração, é o 

chamado “tempo disciplinar”. Além destas técnicas, os centros de acolhida possuem 

regimentos com normas e punições que explicitam a sua função normatizadora, no qual 

quem não respeita a regra, é anormal e deve ser punido e quem se adéqua é normal e deve 

ser recompensado. Com o passar do tempo, os usuários dos centros de acolhida se 

adéquam a rotina do local, realizam suas tarefas automaticamente, ou seja, são treinados. 

Quando cada indivíduo está enquadrado em seu lugar ele passa a ser vigiado 

constantemente, pelo olhar do orientador e também pelos próprios companheiros que já 

internalizaram o adestramento, o controle parte também das relações que são estabelecidas 

entre os iguais, existe um olhar recíproco de vigilância (DOMINGUES, MATTOS e 

YAMAGUCHI, 2005). 

É importante ressaltar que nem todos os usuários se entregam às regras 

disciplinares e deixam seus corpos serem docilizados. Dentro do próprio mecanismo 

institucional existem aberturas para atos de resistência, portanto, os usuários não vão de 

encontro às regras, mas sim a partir delas, improvisam maneiras que os possibilite viver na 

rede institucional. Mente-se para assistentes sociais, engana-se os funcionários, entra-se 

alcoolizado, usa-se substâncias psicoativas dentro das dependências e mais uma miríade 

de transgressões (DE LUCCA, 2007). 

A situação de rua precisa ser enquadrada para o bom funcionamento da ordem 

social e o principal meio para que isso aconteça é o trabalho. Dentro dos centros de 

acolhida existe certa moralidade que exaltam os usuários com trabalhos assalariados em 

detrimento daqueles considerados informais. O trabalho também ocupa um lugar central na 

fala dos usuários que muitas vezes é uma reprodução do discurso institucional e 



socialmente aceito, é uma forma também de fugir do estigma de “vagabundo” e 

“desocupado” (DOMINGUES, MATTOS e YAMAGUCHI, 2005; PEREIRA, 2009). 

A partir da internalização da disciplina, aquele que utiliza os serviços do centro de 

acolhida acaba adquirindo uma postura passiva em relação à vida e dificilmente vai 

conseguir se reinserir na sociedade. A culpa acaba recaindo sobre o indivíduo, que é 

considerado um acomodado, quando na verdade é o próprio mecanismo da instituição que 

favorece a dependência e a manutenção da situação e ao mesmo tempo não propõe 

maneiras efetivas para a saída das ruas (DOMINGUES, MATTOS e YAMAGUCHI, 2005). 

Para a Política Nacional de Assistência Social (BRASIL, 2005, p. 37), a reinserção 

social pode ser entendida como “a organização de um novo projeto de vida, visando criar 

condições para adquirirem referências na sociedade brasileira, enquanto sujeitos de direito.” 

Consideramos que esta só será possível a partir da expressão e da afirmação da 

humanidade, da autonomia e da heteronomia, entendida como o resgate da produção de si 

mesmo e da capacidade de criar sentido daqueles que freqüentem os centros de acolhida 

(MATTOS e FERREIRA, 2004; DOMINGUES, MATTOS e YAMAGUCHI, 2005).  

Com base no que foi apresentado levantamos alguns questionamentos acerca desta 

temática: quantas pessoas de fato conseguem criar autonomia e serem reinseridas na 

sociedade? Quais são os critérios utilizados para determinar se a pessoa está reinserida? O 

usuário consegue ter alguma participação ativa dentro do centro de acolhida em relação à 

forma com o que o programa de reinserção deve ser conduzido ou é um agente passivo que 

apenas segue as regras e acata ao regulamento? Existem centros de acolhida com 

propostas diferentes desta função, conforme descrita acima? Essas propostas diferenciadas 

são efetivas para a reinserção social? Os ex-usuários conseguem se reinserir no mercado 

formal de trabalho ou permanecem em subempregos? A escolarização também é um 

objetivo visado pelas políticas públicas? Existe uma rede de atendimento integrando saúde 

e assistência social? 

A partir destas problematizações, interessamo-nos, como objetivo geral da presente 

pesquisa, analisar a função dos centros de acolhida na manutenção ou transformação da 

condição de vida de pessoas em situação de rua, considerando como campo de estudo um 

serviço que surgiu com uma proposta diferenciada de atendimento. 

É relevante pesquisar sobre esse tema já que o número de pessoas vivendo em tais 

condições em São Paulo é alto, portanto é um problema atual e presente na cidade. São 

muitos os que vivem sem condições básicas de sobrevivência, assim como sem identidade 

e cidadania, e os centros de acolhida devem agir não apenas nestes aspectos, mas na 

garantia dos direitos sociais de todos os acolhidos. Este é um local que deve auxiliar na 

restituição da condição humana do indivíduo em situação de rua para que ele possa se 

integrar na sociedade, conferindo-lhe o lugar de sujeito de direitos. 



Para a psicologia, é importante se preocupar com as pessoas que vivem em situação 

de extrema vulnerabilidade, analisando as ações, os programas e os serviços que compõem 

as políticas públicas que visam alterar este quadro. Neste aspecto, esta pesquisa se torna 

relevante por dar visibilidade a um centro de acolhida e os desafios e possibilidades que 

enfrentam na garantia dos direitos sociais básicos, como direito à dignidade, ao respeito e à 

autonomia. 

 

Método 

A pesquisa a ser realizada será qualitativa, já que não visa testar hipóteses com 

base na medição numérica dos dados e não irá se valer de análise estatística para 

estabelecer padrões de comportamento. A pesquisa qualitativa se define por coleta de 

dados baseado em descrições e observações com o objetivo de descobrir ou aperfeiçoar 

questões sem necessariamente provar hipóteses, é um método que visa ao estudo do 

fenômeno como um todo (COLLADO, LUCIO e SAMPIERI, 2006). 

Será feito um estudo de caso com o centro de acolhida “Vivenda da Cidadania”. 

Segundo Fachin (2005), esta técnica de pesquisa é caracterizada por um estudo intensivo 

de um objeto, para que este seja compreendido em sua totalidade. 

O centro de acolhida Vivenda da Cidadania é coordenada pela organização não 

governamental CROPH (Coordenação Regional das Obras de Promoção Humana) em 

parceria com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social da cidade de 

São Paulo. O funcionamento da instituição é de 24 horas, acolhe homens e mulheres de 

todas as idades, oferecendo acompanhamento social e psicológico, há também atendimento 

específico para deficientes físicos e gestantes. Possui refeitório, bagageiro e um núcleo de 

serviços com oficina de artesanato, biblioteca e sala de vídeo. A Vivenda da Cidadania está 

localizada no bairro do Canindé na cidade de São Paulo (CENTRO DE ACOLHIDA 

VIVENDA DA CIDADANIA, 2014). 

Para a coleta de dados serão feitas uma análise documental e entrevistas semi-

estruturadas com a coordenação e os residentes. A análise documental, para Fachin (2005), 

se define como um método de pesquisa que se baseia na coleta, classificação, seleção e 

utilização de toda espécie de informação documental, que pode ser visual, oral ou escrita. A 

análise do material produzido pela instituição permitirá investigar os princípios, os saberes e 

as práticas que se direcionam à promoção da inclusão social ou manutenção dos residentes 

na instituição. Pretende-se analisar o projeto institucional, o relatório de atividades e 

atendimentos realizados no local. 

Também serão realizadas entrevistas semi-estruturadas específicas para a 

coordenação, para os residentes e ex-residentes de centro de acolhida. Segundo Boni e 



Quaresma (2005), a entrevista semi-estruturada combina perguntas abertas e fechadas para 

que o entrevistado possa falar livremente sobre o tema proposto. As perguntas são 

previamente definidas, porém o contexto se assemelha a uma conversa informal. Para o 

coordenador pretende-se abordar temas como: rotina institucional, adesão às atividades e 

possibilidades de inclusão social (ANEXO I). Para os residentes e ex-residentes, serão 

abordados temas como: o que motivou a procurar um centro de acolhida, quais atividades 

participa e quais as dificuldades de inclusão social. 

Serão entrevistados o coordenador da Vivenda da Cidadania, dois residentes e dois 

ex-residentes de centro de acolhida que atualmente prestam serviço para instituição. Como 

critério de inclusão dos residentes, eles têm que ter acima de 25 anos, ter residido por, no 

mínimo, cinco anos em centros de acolhida, ininterruptos ou não, sendo este um período 

significativo para que se tenham experiências suficientes dentro de centros de acolhida. 

Para as entrevistas, utilizaremos um roteiro de temas pré-estabelecidos e gravador 

portátil para a gravação destas. Para a análise documental, solicitaremos à instituição 

documentos como, por exemplo, relatórios de atividades ou projeto institucional, para que 

seja feita a leitura e registro das informações. 

Procedimentos 

Após o encaminhamento e a aprovação da Comissão Interna de Ética em Pesquisa 

da Universidade Presbiteriana Mackenzie, será feito o contato com a instituição e será feita 

a apresentação do projeto. Logo depois haverá um período de observação e rapport com os 

residentes para que possa acontecer a aproximação com a pesquisadora e, assim, 

desenvolver o interesse dos participantes em colaborar dom a pesquisa. Passado o período 

de observação, serão feitas as entrevistas com o gerente e os colaboradores, também será 

feita a leitura e o registro dos documentos institucionais. Após a coleta dos dados, estes 

serão analisados através da técnica de Análise de Conteúdo e serão feitas as 

considerações finais. O relatório de pesquisa será elaborado, haverá a devolutiva à 

instituição e aos colaboradores através de uma conversa informal. E, por fim, a pesquisa 

será apresentada na Jornada de Iniciação Científica da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. 

 

Cuidados Éticos 

A pesquisa oferece riscos mínimos aos participantes, tais como a emergência de 

conteúdos relacionados à história de vida e de institucionalização podendo causar algum 

desconforto. Caso seja necessário haverá encaminhamento para atendimento psicológico. 

Tanto o coordenador quanto os residentes receberão todas as informações necessárias 

para a compreensão da pesquisa e poderão abandoná-la a qualquer momento. 



 

Cronograma 

Atividades 
 
                          Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Encaminhamento e 
Aprovação da Comissão de 
Ética em Pesquisa 

X  X             

Contato com a instituição e 
apresentação do projeto de 
pesquisa 

  X           

Observação 
  X  X           

Entrevistas e transcrição dos 
documentos 

    X X        

Análise de dados 
      X  X  X    

Elaboração do relatório de 
pesquisa 

         X   X  

Devolutiva à instituição e 
aos colaboradores 

          X   

Apresentação na Jornada de 
Iniciação Científica 

           X  

Relatórios de atividades 
desenvolvidas 

   X    X     
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ANEXO – Roteiro de Temas das Entrevistas 

Coordenação 

Instituição: 

 Princípios e objetivos da instituição 

 Rotina institucional 

 As atividades que são oferecidas aos residentes e seus objetivos 

Adesão: 

 Adesão dos residentes às atividades e à rotina 

 Freqüência e rotatividade da participação 

 Efeitos da participação 

 Motivos da desistência da participação 

Inclusão Social: 

 Experiências percebidas em sua trajetória profissional 

 Possibilidades de inclusão social 

 Dificuldades de inclusão social 

 A responsabilidade da inclusão social 

 

Residentes 

Instituição: 

 Motivação para procurar um centro de acolhida 

 Experiências pessoais em outros centros de acolhida 

 Experiência na Vivenda da Cidadania 

 A rotina da instituição 

 As atividades que são oferecidas 

Adesão: 

 As atividades que participa e a opinião pessoa a respeito delas 

 Motivos da adesão e desistência das atividades 

 Motivos da adesão e desistência da rotina institucional 

Inclusão Social: 

 Experiências anteriores de inclusão social (trabalho, moradia, grupo social) 

 Dificuldades e possibilidade de inclusão social 

 A responsabilidade da inclusão social 

 



Ex-residentes 

Instituição: 

 Motivação para procurar um centro de acolhida 

 Experiências pessoais em centros de acolhida 

 Opinião a respeito da rotina da instituição 

Adesão: 

 As atividades que participava e a opinião pessoa a respeito delas 

 Motivos da adesão e desistência das atividades 

 Motivos da adesão e desistência da rotina institucional 

Inclusão Social: 

 Experiências anteriores de inclusão social (trabalho, moradia, grupo social) 

 Experiência atual de inclusão social (trabalho, moradia, grupo social) 

 Dificuldades e possibilidade de inclusão social 

 A responsabilidade da inclusão social 

 Participava de atividades fora do centro de acolhida (cursos profissionalizantes e de 

capacitação) 

 Participação em movimento social 

 


