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ESTUDO SOBRE A DESIGUALDADE SOCIAL E VULNERABILIDADE DOS 

MORADORES DE RUA DO CENTRO DA CIDADE DE SÃO PAULO - 2011 - 2012 

RESUMO: Este artigo consiste em analisar as causas da situação de rua no Centro 

de São Paulo e discutir a sociedade contemporânea. Trata-se de uma tentativa de 

superar o senso comum em torno das discussões sociais sobre indivíduos em 

situação de vulnerabilidade e problematizar a construção da sociedade brasileira. Os 

12 meses de pesquisa são descritos nesse artigo através da observação das 

condições de vida das pessoas sem-teto do Movimento Moradia para Todos, que 

ocupa prédios abandonados no Centro de São Paulo há mais de 10 anos, e também 

da vida dos moradores de rua da Praça da República e Cracolândia. Os estudos 

teóricos de Milton Santos,  Zigmunt Bauman, Marilena Chauí, Jésse Souza, entre 

outros, auxiliam na reflexão, aprofundamento e entendimento de cada história 

revelada. 

Palavras-chave: Moradores de rua, Desigualdade social, Vulnerabilidade Social 

1. INTRODUÇÃO 

 Observar que a cidade de São Paulo está além de sua diversidade cultural, 

revelando também diferentes classes sociais foi o grande impulsionador desse 

projeto de pesquisa.   

São Paulo sempre foi chamada de “Nova York dos trópicos”. No 

entanto, além da dominância da pobreza, vários são os processos 

que vão lhe dando identidade, distinguindo-a, e muito, da capital 

americana. O seu ritmo de crescimento, juntamente com a Cidade do 

México, a destaca das demais metrópoles mundiais. Em sessenta 

anos, passa de 750 mil para cerca de nove milhões de habitantes, ou 

seja, nesse período teve um acréscimo médio de 150 mil habitantes 

por ano. (SANTOS, 1999, p.36) 

 São Paulo, ao mesmo tempo que alimenta sonhos pela diversidade de 

oportunidades, carrega as respostas de uma sociedade contraditória que se constrói 

em cima do preconceito histórico, na indiferença e na falta de opções. Nesta cidade, 

através de um olhar atento e um estudo profundo, é possível analisar todas ou pelo 

menos boa parte das chagas da humanidade. A miséria humana e as desigualdades 
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são constantes paisagens do espaço urbano e é por isso que a universidade tem 

que estar além de uma ferramenta de inserção ao mercado de trabalho, pois é nela 

que estarão os futuros profissionais que por meio da construção de um pensamento 

crítico serão capazes de alterar a realidade e tudo o que fere os direitos humanos.  

"A desigualdade parece ser inerente a qualquer sociedade, 

tradicional ou moderna, hierárquica ou democrática, feudal ou 

capitalista. Revela como é realizada a distribuição de riquezas em 

um determinado contexto histórico-social e, por sua vez, possibilita 

identificar os valores sociais que orientam essa distribuição. A 

igualdade não é inata, característica de uma 'natureza' humana; é o 

produto da ação dos homens em sociedade e, portanto, não é 

constituinte da esfera privada, muito menos do âmbito da 

personalidade individual; é uma categoria da esfera pública". 

(ESCOREL, 2006, p. 25, 26) 

 Para Milton Santos (2009, p.17) o que caracteriza os miseráveis são as 

privações de suas necessidades vitais, tornando suas condições físicas tão 

precárias ao ponto de colocar a vida do indivíduo em risco.  Essa definição 

alarmante, somada a constante presença de moradores de rua no Centro de São 

Paulo sem condições mínimas de progresso, justificam esse trabalho não só por sua 

emergente necessidade de discussão, mas também pelo seu caráter humanitário de 

constatar que todos temos o poder de alterar a sociedade.  

2. OBJETIVOS   

 Estudar os motivos sociais das mazelas sociais no mundo contemporâneo 

 Conhecer o perfil da pessoa em situação de vulnerabilidade no Centro de São 

Paulo, tais como: etnia, escolaridade, idade e gênero. 

 Identificar as razões que  levaram cada cidadão a viver em situação de rua.   

 Quantificar os grupos sem-teto no Centro da cidade.  

 Discutir suas chances de reintegração social. 

3. MÉTODOLOGIA 

  



 

 

4 

 

 Todo o trabalho foi norteado em responder a seguinte pergunta-problema: 

Quais as razões que levaram pessoas a viver em situação de rua no Centro de 

São Paulo nos anos de 2011-2012? 

 O estudo iniciou-se por meio de estudo do conteúdo bibliográfico indicado 

pela orientadora, para melhor aproveitamento e entendimento na pesquisa de 

campo. Depois dessa fase, que foi cumprida nos primeiros meses, as análises foram 

divididas em quantitativa e qualitativa.  

 A Analise quantitativa constituiu em: 

o Recolher juntamente com a prefeitura de SP, as estatísticas de famílias em 

situação de rua no centro da cidade, junto a quantidade de abrigos e programas 

habitacionais disponíveis. 

 A análise qualitativa foi feita através de entrevistas com militantes e 

ocupantes de prédios abandonados do Movimento Moradia Para Todos no 

Centro, de moradores de rua nas regiões da Praça da República e Cracolândia e 

dos frequentadores de  abrigos dos arredores, questionando e comparando os 

dados recolhidos com todo o conteúdo bibliográfico estudado inicialmente.  

3.1 Aspectos éticos: 

 Todas as amostras humanas tiveram a identidade preservada com a 

utilização de nomes fictícios.  

4. DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS 

  4.1 Movimento Moradia para Todos 

 Na Rua Marconi no Centro de São Paulo, ao lado do Teatro Municipal, em 

meio a lojas de roupas, sapatos e cafeterias, um escritório destoa da luta por lucro e 

capital. Uma bandeira com os dizeres "Movimento Moradia Para Todos" na porta de 

uma pequena sala, no quarto andar de um prédio, guarda ensinamentos e uma 

biblioteca humana de histórias. Edinalva Franco, líder do movimento, trabalha mais 

de 8 horas por dia. É responsável por procurar prédios abandonados no Centro, sem 

pagamento de IPTU há pelo menos 5 anos, e assim ocupá-lo para distribuir moradia 

a inúmeras crianças, idosos, homens e mulheres, que estão sem teto. Edinalva 

recebe todos os dias pedidos de moradia. Em 12 meses de pesquisa, foi impossível 
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conseguir uma declaração em particular. Sua colaboração foi dada enquanto 

trabalhava na resolução de problemas do movimento, que além dos seis mil 

moradores, é responsável por cuidar dos mais de 30 prédios ocupados.  

 Edinalva entende da luta por moradia e pela quebra de paradigmas. Negra, 

pobre, com semblante fechado e forte, já esteve em busca de um teto. Depois de se 

formar na faculdade de Assistência Social, através de bolsas do Governo Federal, 

trabalha para garantir o direito a moradia digna em detrimento da coletividade. “Art. 

6º: São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição.” (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988) 

 Entre os pedidos de moradia que o movimento recebe todos os dias, está o 

do senhor  Gervásio Sessim de 74 anos, que apareceu no escritório do MMPT no 

final de uma tarde de segunda-feira.  Emocionado e com certo desespero em sua 

fala, contou à Edinalva sua vida. Caseiro há mais de 20 anos da mesma residência, 

foi demitido depois do falecimento do proprietário. Além de desempregado, por ter 

trabalhado de maneira informal, não tinha reservas financeiras para garantir sua 

própria moradia. Diabético, sem saber do paradeiro de seus parentes, estava 

preocupado e ansioso por um teto.  

 Pacientemente, Edinalva o orientou na aquisição do quarto. Para conseguir 

um espaço nos prédios ocupados, a pessoa deve apresentar RG, CPF, atestado de 

antecedentes criminais e o pagamento mensal de 150 reais. Além disso deve 

freqüentar uma reunião do movimento, que acontece duas vezes ao mês, onde são 

discutidas todas as necessidades dos moradores, desde a criação do cronograma 

de limpeza e zeladoria, que são divididas entre os ocupantes, até as regras de 

convivência que são: não ficar bêbado ou usar drogas dentro prédio, não praticar 

sexo fora do quarto ou com a porta aberta, não levar amigos sem autorização por 

escrito da líder e não agredir fisicamente algum morador. O não cumprimento gera a 

expulsão definitiva do militante.  

 Os prédios além de pequenos quartos, tem banheiro, cozinha coletiva, 

biblioteca, escritório e creche. Tudo é organizado pelos próprios moradores, que 

quando o ocupam, se articulam para arrumar os cômodos e o fornecimento de água 
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e luz. No edifício de 6 andares da Sé por exemplo, o morador Thiago Oliveira de 18 

anos, diz (informação verbal) que foi o mais complicado de organizar, pois por estar 

fechado há mais de 13 anos, estava cheio de infiltrações, mofo e ratos. "Tivemos que 

limpar tudo. Como no movimento nós temos pedreiro, pintor e encanador, fica mais fácil'. O 

fornecimento de água e luz, é feito de forma improvisada até que a prefeitura 

regularize o prédio.  

 Não são só pessoas que habitam os quartos. Ali naqueles edifícios, por tanto 

tempo abandonados por seus proprietários e hoje moradia de milhares de pessoas, 

moram diversos retratos de uma era construída historicamente pela luta de classes e 

por um país com resquícios escravocratas e inteiramente capitalista. O sofrimento da 

sociedade contemporânea, que está pautada no trabalho para aquisição de bens 

materiais, está determinado pelo modo de vida dos homens. Os males sociais estão 

"entranhados" na maneira como fomos ensinados a viver para alimentar um sistema 

que beneficia grupos e deixa milhares na linha da vulnerabilidade. (BAUMAN, 2010, 

p.24) 

Na sociedade individualizada, porém, as queixas e as 

explicações para a dor perdem o foco no grupo e se deslocam 

para o indivíduo. Mas, em vez de apontar para a injustiça e o 

mau funcionamento do todo social, e de buscar um remédio na 

reforma da sociedade, os sofrimentos individuais tendem a ser 

percebidos como ofensa pessoal, uma agressão a dignidade da 

pessoa e à autoestima. (BAUMAN, 2010, p.79) 

 Em um pequeno quarto do MMPT mora Celina Sanches, uma senhora de 70 

anos de idade. Na companhia de seu cachorro, não teme em expressar sua triste 

história: depois de presenciar o assassinato do próprio filho, em um forte estado 

depressivo, não conseguiu continuar sua vida de costureira. Viveu a base de 

remédios até perceber que o tempo era implacável e que não lhe daria mais a 

possibilidade de comprar sua própria casa. Sem pensão, aposentadoria, ou qualquer 

outro benefício do governo, hoje tem o movimento como escudo. Ressalta 

(Informação verbal) que a luta por moradia, através do MMPT, a recupera e devolve 

a vontade de viver.  
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 Embora a sociedade tenha tendências a se sensibilizar com histórias tristes 

como a de dona Celina, ela repreende a falta de superação pela ausência de 

trabalho; como se o indivíduo tivesse que ser forte o suficiente para superar suas 

mazelas e assim voltar a ser útil ao sistema produtivo; como se o homem fosse 

somente algo funcional dessas relações profissionais e não tivesse suas 

particularidades. Embora o capitalismo tenha descaracterizado a produtividade 

apenas como fonte de sobrevivência, como era no feudalismo por exemplo,  e o 

conceituado como fonte de lucro a burguesia, trabalhar virou uma virtude. A classe 

operária é incentivada a enxergar o próprio ofício e a empregabilidade como uma 

qualidade social. O  indivíduo adequado seria o que trabalha para poupar e poupa 

para investir em mais trabalho. Dessa forma o povo destina-se a produzir muito, 

receber pouco, consumir só o indispensável para a sobrevivência e assim produzir 

mais e mais. (CHAUÍ, 2013, p.78). Aos moradores de rua, cuja história ou 

mentalidade de vida impede adequação a esse sistema estabelecido arbitrariamente 

pela história, cabem ser tidos apenas como "indivíduos desnecessários e supérfluos ao 

sistema produtivo". (ESCOREL, 2006 p.169) 

 Não são só estados depressivos ocasionados por maus momentos de vida, 

que afastam moradores de rua e pessoas sem-teto da empregabilidade. Existe entre 

eles uma desvantagem cíclica e familiar. Boa parte dos moradores de rua 

entrevistados vieram de famílias de baixa-renda, sem moradia própria e sem 

condições de estudo, como cursar o Ensino Médio e até mesmo a universidade. 

Esse é o caso de Lígia Antunes, de 55 anos, moradora do Prédio Sé, do MMPT. 

Filha de pai pedreiro e mãe costureira, Lígia nunca teve casa própria. Durante sua 

infância morou na periferia e teve o irmão assassinado por dívidas de drogas 

quando ainda era adolescente. Visivelmente triste lembra da dor que foi presenciar o 

irmão morto e baleado na rua. Além disso, relata (informação verbal) com evidente 

tristeza como foi viver uma vida repleta de privações. Trabalha desde os 12 anos e 

hoje, semi-analfabeta, vende bolo e café na Praça da República todos os dias. 

Caminha por todo o Centro vendendo o pedaço de bolo e café preto, por 3 Reais. 

Conta que  já chegou a ganhar até mil reais por mês, porém não conseguiu 

continuar pagando aluguel, devido a instabilidade ocasionada pela informalidade da 

sua profissão.  
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 As diferenças entre um morador de bairro nobre a um morador de rua, não 

param nas condições financeiras. A história de vida é um divisor de águas na 

construção de uma autoestima capaz de se sustentar em um mercado de trabalho 

cada vez mais competitivo. O investimento em educação é apenas um passo na 

melhoria dos patamares sociais de pessoas em vulnerabilidade social e excluídas. 

Ignorar que a autoestima é inerente ao sucesso pessoal, é mais uma vez reduzir o 

ser humano a uma visão funcionalista e robótica de inserção ao mercado e ao 

capitalismo.  

 Uma criança de classe média, é educada para viver nessa classe. Além de 

crescer diante de estímulos de sucesso, com pais com o mínimo de sucesso 

profissional, estudados e com conhecimento de mais de um idioma, o indivíduo de 

classe média, sobrevive em meio ao incentivo a disciplina escolar, a evitar conflitos 

com os colegas, a ter auto-controle e a ser otimista. È incentivado a um aprendizado 

afetivo, ocasionado por dependência e identificação emocional  dos filhos com 

relação aos pais, dentro de seus lares. "Como esses pais por exemplo, não possuem, 

como consequência do "fracasso" escolar, o hábito da leitura eles mesmos, de que vale o 

estímulo, "da boca para fora", sem a força do exemplo, para a leitura das crianças?" 

(SOUZA, 2011, p.45, 46)  

                É por esses motivos que a desigualdade social está além do mérito 

acreditado pelo senso comum. O indivíduo que cresce numa pobreza evidentemente 

cíclica, que o coloca em constante posição de desvantagem social, dificilmente terá 

a autoestima alimentada pelo sucesso. Como se os constantes "tapas" levados pela 

vida, o fizesse esperar o próximo "tapa". Da mesma maneira ocorre com a classe 

média, que constantemente acostumada com as facilidades e aceitações sociais de 

uma sociedade baseada no "ter", facilmente compra os ideais de pobreza como 

mérito e opção, afinal, para ela, que está diante de condições mínimas de progresso 

e oportunidade, vulnerabilidade de fato seria uma opção de vida e não um efeito 

histórico. 

5. O CENTRO DE SÃO PAULO 

 O centro de São Paulo além de oferecer mais oportunidades de emprego é 

um imenso panorama das necessidades contemporâneas, é uma cópia da atual 
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sociedade. A urbanização é o que Milton Santos (2009) chama de Epifenômeno. É 

uma consequência do novo modelo tecnológico impulsionado pelas indústrias. Com 

a globalização e os meios de comunicação, a sociedade dos grandes centros 

urbanos de países periféricos tem as mesmas necessidades dos países 

desenvolvidos, com a diferença que não possuem as mesmas chances de satisfazê-

las. Isso que gera um enorme impasse nas sociedades urbanas.  A mesma coisa 

jamais é a mesma coisa para todos. A qualidade dos serviços depende da 

quantidade de dinheiro que você possui.  (CHAUÍ, 2013, p.80) 

           Essa constante busca por bens de consumo faz com que a cidade de São 

Paulo seja a cidade dos sonhos, atraindo pessoas dos mais diversos cantos do país. 

5.1 Moradores de Rua em Números. 

 Segundo o Censo de 2011-2012, a cidade de São Paulo teve 14.478 

pessoas na rua. Dessas 7.713 foram para centros de acolhida, enquanto 6.765 

permaneceram nas ruas. Desse número 63% das pessoas estão no centro da 

cidade. Os negros lideraram a situação de rua representando 32% contra 29% dos 

brancos, 21% parda, e pouco mais de 18% de outra denominação.  

 

Quadro 1: porcentagem de indivíduos em situação de rua por gênero 

 São Paulo tem 32 casas de acolhida. Dessas, 27 funcionam no centro da 

cidade em bairros como Santa Cecília, Sé, República, Brás, Bom Retiro, 

Consolação, Liberdade, Cambuci e Pari. Elas oferecem abrigo apenas a partir das 

16 horas. O indivíduo precisa entrar em uma fila e apresentar o RG assim que 

consegue entrar nas dependências. È proibido a utilização de drogas, bebidas, fazer 

sexo nas dependências e agredir outro albergado. A infração as regras acarreta a 

expulsão. Assim que um desabrigado chega ao centro de acolhida, toma banho, 

janta e durante a manhã toma café. A partir das 8 horas, é obrigado a sair. Como é 

um serviço público, não é garantido que na noite seguinte tenha o seu quarto 

reservado. Para os pouco mais de 14 mil pessoas sem-teto do centro que tem um 
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dos metros quadrados mais caros da cidade, em média 8 mil reais (em 2012), o 

abrigo ou albergue, é um bom lugar pelo menos para dormir.  

 Próximo a Praça Princesa Isabel, conheci o casal Vinicius Ferraz e Solange 

Castro. Casados há 6 anos, moram em uma pequena barraca, junto com um 

cachorro. Com a ajuda de uma moradora do MMPT, só consegui entrevistá-los 

depois de duas horas, pois segundo eles, quando cheguei estavam "no barato do 

craque". Os dois gostam de morar ali. Vinícius diz que é usuário do craque desde os 

7 anos de idade. Hoje tem 37. Começou a se drogar por falta de apoio familiar e 

depois do falecimento da mãe. Hoje gasta 10 reais em uma "pedra" com o dinheiro 

que pede para as pessoas na rua, ou de pequenos consertos eletrônicos que efetua 

nas redondezas. Solange não quis dizer os motivos de estar ali, só que foi por 

razões familiares. "O craque é nosso doce de leite. È com ele que a gente esquece a 

fome, o frio e o medo. A gente não faz mal a ninguém. Só quer nossa pedrinha e pronto", 

diz.  

          42% dos entrevistados pelo Censo 2011-2012 revelam que foram morar nas 

ruas por desentendimentos familiares. Esses dados comprovam que a 

vulnerabilidade econômica é mais um elemento para que crianças, adolescentes e 

até mesmo alguns adultos queiram ficar na rua. A casa já não traz mais conforto ou 

qualquer tipo de suporte. A rua além de um leque muito maior de possibilidades, 

oferece cumplicidade. Todos os entrevistados revelaram que se sentem seguros na 

rua, devido ao código de ética que tem, do qual um ajuda o outro.  Carinho muitas 

vezes não encontrado nos lares de seus parentes, que muitas vezes oferecem 

agressões físicas dos mais diversos tipos. (ESCOREL, 2006, p. 128) 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Marilena Chauí (2009, p.64) tenta diferenciar a ideia de rebelião e revolução. 

Rebelião seria uma tentativa de transformar um segmento em conflito. Revolução a 

de transformar a estrutura da sociedade.  Construir uma nova sociedade brasileira, 

será possível através do reconhecimento de nossas raízes, que somos seres sociais 

e que a  história não se apaga instantaneamente. Os 12 meses de pesquisa 

revelaram que as causas da situação de rua estão além do indivíduo. A constante 

vulnerabilidade vivida desde a infância por grupos a margem da sociedade, gera 
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mais vulnerabilidade e faz da pobreza urbana uma doença crônica das grandes 

cidades. A solução está além do voto e das políticas públicas, está na transformação 

da consciência dos cidadãos acostumados a ver a pobreza como mérito: desde a 

polícia, mídia, até o cidadão comum.  
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