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RESUMO  
A população em situação de rua é um fenômeno social crescente nos 
últimos anos, estando em expansão entre esse público desempregados 
e trabalhadores informais. Portanto, considera-se que a categoria 
“trabalho” possui significativa relevância na vivência dessa população. 
Desse modo, o objetivo desse estudo foi compreender o sentido do 
trabalho para pessoas em situação de rua e que estão provisoriamente 
acolhidas na unidade de acolhimento adulto na cidade de Sobral-CE. A 
metodologia utilizada foi do tipo qualitativa de cunho exploratório e 
descritivo, sendo os dados coletados por observação participante e 
entrevista semiestruturada, e, analisados pelo Método Fenomenológico 
Empírico. Os resultados apontam o trabalho como o grande potencial 
transformador para o enfrentamento da situação de rua vivenciada. 
Possui valor social de pertencimento à sociedade, capazes de prover 
subsistência física e simbólica. Contudo, apontam escolaridade e idade 
como desafios para conseguir trabalho formal. Além da visão 
estigmatizante das possibilidades de atividades remuneradas informais. 

 
Palavras-chave: População em situação de rua; Trabalho; 

Enfrentamento. 

 

ABSTRACT 
The homeless population is a growing social phenomenon in recent 
years, being expanding among this public unemployed and informal 
workers. Therefore, it is considered that the work has significant 
relevance in the experience of this population. Thus, the objective of this 
study was to understand the meaning of work for people who were on 
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the streets and are provisionally welcomed in the adult shelter unit in 
Sobral-CE. The methodology used was of the qualitative type of 
exploratory and descriptive nature, being the data collected by 
participant observation and semi-structured interview, and analyzed by 
the Empirical Phenomenological Method. The results point to work as 
the great transforming potential for facing the street situation 
experienced. It has a social value of belonging to society, capable of 
providing physical and symbolic subsistence. However, they point to 
schooling and age as challenges to get formal work. In addition to the 
stigmatizing view of the possibilities of informal paid activities. 

 
Keywords: Homeless population; Work; confrontation. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A nova ordem social, marcada pelo acelerado desenvolvimento do capitalismo, 

globalização, expansão das tecnologias e crescimento urbano, tem produzido um significativo 

aumento da exclusão social, com rompimento de direitos sociais básicos, como educação, 

saúde, trabalho, moradia, lazer e segurança, chegando a transgredir até mesmo os direitos 

humanos de alguns grupos que, atualmente, experimentam a invisibilidade por encontrarem-

se à margem do atual cenário (PAIVA; LIRA; JUSTINO; MIRANDA; SARAIVA, 2016). 

Nessa perspectiva, enfatizamos a realidade da população em situação de rua que, 

segundo a Política Nacional para Inclusão Social da População em Situação de Rua (2008), trata-

se de um grupo populacional heterogêneo que tem em comum a pobreza, com vínculos 

familiares fragilizados ou interrompidos. Não há uma unicidade acerca dos fatores que levam 

as pessoas a vivenciarem a situação de rua, assim como dos significados e sentidos atribuídos a 

este lugar. Contudo, esses sujeitos são marcados fortemente por um processo de exclusão 

social e vislumbram nestes espaços públicos possibilidades de moradia e sustento, podendo 

utilizar-se das unidades de acolhimento para pernoite temporário ou moradia provisória. 

Os Serviços de Unidade de Acolhimento Institucional (Abrigos Institucionais e Casas de 

Passagem) são dispositivos que integram a Proteção Social Especial de Alta Complexidade do 

Sistema Único de Assistência Social – SUAS, tendo como especificidade a oferta de atendimento 

integral que garanta condições de estadia, convívio e endereço de referência para acolher com 

privacidade pessoas em situação de rua (PNAS, 2004). No caso da cidade de Sobral, cenário em 

que foi desenvolvida a pesquisa, há apenas uma unidade de acolhimento institucional, a qual é 

específica para homens. Esse equipamento possui como objetivo oferecer suporte psicossocial 

e, sobretudo, desenvolvimento de autonomia em um período médio de seis meses para que os 
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acolhidos possam se desligar do serviço com possibilidades de seguir suas vidas sem a 

necessidade de retornar para as ruas, se assim desejarem.  

De acordo com Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada -IPEA, verificou-se que a 

população em situação de rua cresceu cerca de 140% a partir de 2012, chegando a 222 mil 

brasileiros vivendo nessa condição em março de 2020, entre os quais é crescente o número de 

desempregados e trabalhadores informais (IPEA, 2020). Assim, fica evidenciado o demasiado 

crescimento da população em situação de rua, sendo o trabalho um fator significativo nesse 

processo, o que implica a necessidade de aprofundamento de estudos nesse campo para o 

reajuste das políticas públicas já existentes ou construção de novas políticas públicas que 

alcancem efetivamente a demanda do público em questão.  

O problema de pesquisa se dá devido à transição de saída das ruas para o acolhimento 

institucional, que segundo pesquisas anteriores, produz possibilidades de mudanças nas 

atividades diárias dessa população, haja vista que as necessidades primárias, como alimentação 

e moradia, são supridas e inicia-se um processo de produção de sentido desse novo cotidiano 

para uma perspectiva de vida durante e após a saída do serviço de acolhimento.  

Nessa perspectiva, o objetivo geral do estudo foi compreender o sentido do trabalho 

para essa população, especificamente, identificar quais as principais limitações e possibilidades 

que percebem nessa interface de pessoa em situação de rua e trabalho. Ressalto que a 

especificidade do estudo com homens é decorrente da política de acolhimento institucional da 

cidade de Sobral, que acolhe apenas pessoas do sexo masculino.  

Como recurso metodológico, foi realizada a pesquisa qualitativa de cunho exploratório 

e descritivo. Os atores sociais participantes foram 04 homens que estão acolhidos no Serviço 

de Acolhimento Institucional para Homens em Sobral, há um período máximo de um ano. Para 

a coleta de dados, foi utilizado a observação participante, pelo período de quatro meses, e o 

recurso de entrevista semiestruturada, aplicada individualmente. 

Os dados foram gravados, transcritos e analisados pelo Método Fenomenológico 

Empírico (MFE), desenvolvido por Amedeo Giorgi, que é resultante de uma adaptação do 

método fenomenológico de Husserl. Este método visa acessar o vivido a partir da descrição de 

depoimentos, relatos ou entrevistas de acontecimentos experienciados pela pessoa em relação 

a um determinado fenômeno (ANDRADE; HOLANDA, 2010). 
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A pesquisa foi executada em concordâncias com os padrões éticos provenientes da 

resolução nº 446/11, 466/12 e 510/16 do Conselho Nacional de Saúde que normatiza e delineia 

as Diretrizes e Normas Regulamentadoras das pesquisas com seres humanos. Utilizou-se 

também o TCLE - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido com os participantes, submetida 

e aprovada na Plataforma Brasil, parecer 4.750.077. 

 

2 REPRESENTAÇÃO SOCIAL DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E ATRAVESSAMENTOS 

NO MUNDO DO TRABALHO 

 

O fenômeno de viver nas ruas não pode ser considerado novo, pois trata-se de um 

atravessamento de histórias tão antigo quanto a própria existência da humanidade. Contudo, 

a visão e representação social da posição que as pessoas em situação de rua ocupam na 

sociedade foram se transformando conforme o contexto de cada época. 

De acordo com Moscovici (2003), as representações sociais são modelos compartilhados 

pelos indivíduos em suas relações cotidianas que permitem interpretar e construir perspectivas 

da realidade para agir em relação a eles. Dessa forma, é tomado o lugar do objeto social a que 

se referem e transformam-no em realidade para os atores sociais, que organizam as condutas 

e as comunicações sociais para intervir na difusão e na assimilação dos conhecimentos, além 

de exercer influência direta na definição das identidades pessoais e sociais (MATOS; FERREIRA, 

2004). 

A partir de um resgate histórico, fica evidente que desde as cidades pré-industriais já 

havia nas ruas a presença dos considerados mendigos, que se utilizavam das estratégias de 

mendicância, com possíveis associações a furtos e prostituição, para garantia da sobrevivência. 

Essas associações são decorrentes do processo de criminalização da pobreza, no qual o ser 

pobre é potencialmente discriminado e inferiorizado por sua classe social econômica, sendo 

visto fundamentalmente como fomentador da criminalidade (GALVÃO; MARTINS, 2013).  

Porém, na tradição das sociedades antigas, os mendigos possuíam uma representação social de 

“santos”, em que o “ser pobre” era visto, também, por um viés positivo decorrente do discurso 

religioso, que pregava que os pobres herdariam o reino dos céus. Consequentemente, a 

estigmatização dessa população era reduzida diante da influência religiosa da época. Todavia, 

essa postura social começou a se modificar com a dominação do clero religioso, em que a igreja, 
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ao invés de motivar a ajuda aos pobres, passou a ver a pobreza com maus olhos, dando 

subsídios para os processos de cassação e retirada da população das ruas (TIENGO, 2018). 

Somente a partir de 1960, junto aos movimentos libertadores e mudanças institucionais na 

igreja católica, surgiu na América Latina a Teologia da Libertação, que se caracteriza como um 

movimento de defesa dos pobres, organização dos grupos populares e reivindicação de justiça 

para todos, com emancipação social, econômica e política. Defende que, para ser cristã, uma 

teologia tem que falar a partir dos pobres, pois ofender aos pobres é ofender ao próprio Deus 

(GÒMEZ, 2008). 

Na Europa, com a industrialização e o crescimento urbano, o número de pessoas em 

situação de rua aumentou consideravelmente, tornando-se uma questão social distinta da 

pobreza do campo. As condições dos camponeses que estavam passando pelo processo de 

êxodo rural eram apontadas como principais motivações da pobreza e crescimento da 

população em situação de rua, pois muitos haviam sido expulsos de suas terras e se viam 

obrigados a se deslocarem para a cidade em busca de moradia e sustento. No entanto, as 

ofertas de trabalho nas indústrias estavam cada vez mais limitadas, de modo que eles se viam 

sem condições de pagar aluguéis e lhes restava ficar pelas ruas na busca de alimentação e na 

luta pela sobrevivência (RESENDE; MENDONÇA, 2019). 

Ainda segundo os autores acima citados, no Brasil, o empobrecimento e crescimento do 

número pessoas em situação de rua foi decorrente da passagem do sistema escravocrata para 

o capitalismo, que se assemelhou ao caso da Europa, em consequência do modo como a 

supremacia do poder da industrialização e do capital subalternou a mão de obra e reduziu 

acessos. As pessoas passaram a se concentrar nos centros de indústrias, aglomerando-se em 

praças e viadutos à espera de oportunidades de emprego. Paralelamente, as práticas 

higienistas, que tinham como objetivo modernizar e urbanizar o país, direcionavam as pessoas 

em situação de rua para regiões periféricas, mas, por não terem condições de se suprirem, elas 

retornavam aos centros urbanos e continuavam a vivenciar os processos de exclusão social, 

reforçados por ações e discursos que rotulavam e propagavam o estigma do “morador de rua” 

(MATOS; FERRERA, 2004). Este modelo de atuação do Estado ainda é presente no Brasil, já que 

a ocupação dessas pessoas nos centros urbanos continua a ser vista como um entrave para a 

ascensão do turismo e do comércio e a gestão pública tem intervindo na retirada da população 
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de rua das praças sob o manto de ações da assistência social, que camuflam as medidas 

higienistas (RODRIGUES, 2018).    

Como consequência do estigma propagado em relação à pessoa em situação de rua, 

observamos, na atualidade, algumas tipificações pejorativas que ainda são comumente 

associadas a essa população e surtem efeitos na constituição da identidade dos sujeitos 

atingidos. Uma das tipificações que se apresenta cotidianamente é a associação de pessoas em 

situação de rua à sujeira e doença, com estereótipos genéricos devido às roupas sujas e 

esfarrapadas que afrontam as práticas higienistas e de saúde. Ainda há a ideia dessa população 

como um ser perigoso, da qual derivam práticas preconceituosas por associá-la a criminosos, 

com potencial para assaltar, pedir esmola e utilizar-se da agressividade. Reforça-se, assim, uma 

cultura de marginalização e distanciamento para com as pessoas em situação de rua, 

atravessada pelo “não querer saber”, que mais uma vez cristaliza essa representação social de 

pobreza relacionada à violência e criminalização (SANTOS, 2017). 

Também são recorrentes os discursos de associação das pessoas em situação de rua a 

“vagabundos”. Essa representação é decorrente do significado que o trabalho possui como 

categoria de coesão na sociedade atual, sendo responsável por prover subsistência física e 

simbólica que são representativas na constituição da identidade pessoal.  Por não possuírem 

referência trabalhista, embora muitos exerçam atividades que lhes fornecem renda, sob a ótica 

de uma sociedade que preza pelo trabalho formal ou de algum modo comprovável, as pessoas 

em situação de rua são frequentemente apontadas como improdutivas, incapazes, preguiçosas 

e vagabundas (MATTOS; FERREIRA, 2004). 

Segundo Pinho, Pereira e Lussi (2019), o trabalho ocupa posição fundamental na 

vinculação dos indivíduos à sociedade contemporânea, onde a desvinculação da esfera 

econômico-ocupacional tem relevância significativa no fenômeno da exclusão social, 

produzindo sujeitos descartáveis pela perspectiva da ordem econômica e social. Do mesmo 

modo, Silva e Tolfo (2012) reiteram que o trabalho constitui um fenômeno psicossocial 

fundamental à existência humana, metamorfoseando-se em função das reconfigurações 

sociais, econômicas, culturais e psicológicas de cada época, que influencia diretamente na 

identidade pessoal dos sujeito. Deste modo, evidencia-se a relevância que o trabalho possui na 

sociedade contemporânea, assim como, na própria constituição da subjetividade. Contudo, a 
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exclusão do mundo do trabalho é um dos fatores marcantes na vivência de pessoas em situação 

de rua, portanto, com consequências significativas na vida dessa população.  

 

3 O TRABALHO COMO POTENCIAL DE ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO DE RUA VIVENCIADA 

 

Durante as entrevistas, ficou notório que as falas dos participantes3 sempre se 

atravessavam na perspectiva do trabalho como o grande mediador para o enfrentamento da 

situação de rua outrora vivenciada, pois, para eles, o trabalho se apresenta como um 

potencializador de vida.  

Logo no início da entrevista, quando questionado sobre as mudanças que percebia ao 

estar no acolhimento, Pedro já aponta o trabalho como sua principal necessidade, afirmando 

que: 

“aqui mudou muito, sabe. Mas a única coisa que eu preferia mesmo era conseguir meu 

emprego. Quando eu vejo as pessoas tudo trabalhando eu fico com inveja... não vou 

mentir. Tenho um currículo cheio de experiência, tenho um curso de porteiro, um curso 

de vigia, trabalhei no Pinheiro um ano e quatro meses, mas depois que completei 50 

anos, as portas se fecharam para mim.” 

 

Do mesmo modo, Luís relata que:  

 

“Minha visão de mudança é me inserir de novo no mercado de trabalho. Sou auxiliar 

de construção, auxiliar de eletricista, e tenho ido todos os dias atrás de conseguir um 

emprego. Só penso em ter um trabalho e moradia, onde eu possa me sustentar e ter 

dignidade, mas tá muito difícil as oportunidades, eu não tenho os estudos, mas eu sei 

fazer porque já trabalhei com essas coisas.” 

 

A fala dos acolhidos expressa o significado do trabalho como categoria de coesão na 

sociedade atual, responsável por prover subsistência física e simbólica que são representativas 

na constituição da identidade pessoal (MATTOS; FERREIRA, 2004). Contudo, é evidente nas falas 

supracitadas a dificuldade que eles têm encontrado em conseguir uma oportunidade de 

emprego, na qual associam sobretudo ao fator da idade e baixa escolarização, que os coloca 

em desvantagem diante das possíveis oportunidades. 

 
3 Os nomes utilizados são fictícios respeitando os princípios éticos em pesquisa 
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Na compreensão fenomenológica, o significado atribuído ao mundo é responsabilidade 

da consciência, em que a interrogação perpassa para compreender como o objeto vem a ter 

sentido para essa consciência e, ao mesmo tempo, como essa consciência se constitui em 

relação ao objeto. Para Husserl (1990), a consciência é sempre consciência de algo e possui 

intencionalidade. Portanto, o sentido não pertence às coisas ou é a própria coisa, haja vista que 

o sentido é um processo, que se refere ao movimento intencional da consciência em vinculação 

com o mundo. Dessa maneira, o trabalho se apresenta para os acolhidos como uma atividade 

intimamente ligada à consciência de si e à experiência do mundo: por meio do trabalho o sujeito 

se constrói como ser no mundo e, no mesmo processo, constrói o mundo social em que vive 

(BENDASSOLLI; GONDIM, 2014). 

Ainda segundo os autores supracitados, essa compreensão acerca do trabalho é 

provocada pelo que Husserl denominou de atitude natural, na qual o sujeito simplesmente 

toma por verdade aquilo que lhe foi dado pela cultura, movido pelos significados herdados e 

não por uma reflexividade que parte da sua própria experiência de vida, pois a própria 

consciência do sujeito é construída nessa relação. 

Para Silva e Tolfo (2012), o trabalho constitui um fenômeno psicossocial fundamental à 

existência humana. E na sociedade atual em que vivemos, centrada no mercado e em relações 

econômicas, a identidade ocupacional ocupa largos espaços de influência na identidade 

pessoal, em que o sentido e significado atribuído ao trabalho se sobrepõe ao status 

socioeconômico. Nessa perspectiva do sentido do trabalho, João relata que: 

 

“Hoje pensar no emprego é o que dá sentido à minha vida... Eu já perdi minha família, 

tô me recuperando dos vícios, então hoje eu só sonho em colocar minha oficina, tipo 

um lava-jato, ter umas coisinhas para vender... tipo óleo, pneu, cama de ar. Isso seria 

na minha casa mesmo, para se surgir algum problema eu poder resolver. Mas para 

isso, eu preciso primeiro de um emprego de carteira assinada, de vigia, jardineiro, 

pintor, essas coisas sabe... Para eu ir guardando meu dinheiro, comprando meus 

objetos e conseguir abrir minha oficina.” 

 

Deste modo, podemos inferir, por meio dos relatos dos acolhidos, que os fatores 

psicossociais associados ao trabalho estão atravessados pelo senso de pertencimento que este 

pode ocupar em seus cotidianos, permitindo organização do tempo, rotina, valorando a 
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identidade pessoal e provendo subsistência digna para que não haja a necessidade de retorno 

para as ruas (BENDASSOLLI; GONDIM, 2014).  

Também é notório a supervalorização que dar-se ao emprego formal em detrimento ao 

informal ou autônomo. Essa visão é atravessada por discursos sociais pejorativos na sociedade 

que reverberam no cotidiano dessas pessoas. Podemos notar tal afirmação na fala de Luís, ao 

relatar que: “Tem dias que eu até faço um dinheirinho bom pastorando as motos ali no centro, 

mas não é sempre né, nem dá segurança, não dá para confiar em viver disso, porque não é lá 

um trabalho né”. Embora a categoria de trabalhos informais tenham ganhado considerável 

visibilidade nas últimas décadas, pelo seu caráter de autonomia e espírito de 

empreendedorismo, o mesmo ainda figura como uma atividade que expõe a rendas 

imprevisíveis, falta de seguridade social, exposição a riscos ocupacionais e estigmas sociais em 

maior ou menor proporção a depender da atividade executada (TORRES; BENDASSOLLI; LIMA; 

PAULINO; FERNANDES, 2018).  

Em vista dos relatos dos acolhidos, pensar estratégias de enfrentamento à situação de 

rua outrora vivenciada perpassa, sobretudo, a conquista de um emprego, o qual se apresenta 

não apenas como potencial para subsidiar necessidades básicas e prover sustento, mas também 

influência no reconhecimento de si enquanto sujeitos.   

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do estudo apresentado, podemos inferir que o trabalho que se apresenta como 

o grande potencial transformador para o enfrentamento da situação de rua vivenciada. Na qual, 

as falas dos acolhidos apontam o trabalho em seu valor social de fazer com que se sintam 

pertencentes à sociedade, capazes de prover sua subsistência física e simbólica. Também fica 

explícito que é mediante a função social do trabalho que os acolhidos vislumbram enfrentar e 

transformar a identidade estigmatizada de pessoa em situação de rua correspondente a 

vagabundos e improdutivos, reconhecendo-se, por meio do trabalho, como cidadãos 

pertencentes à sociedade produtiva. 

No entanto, faz-se necessário o desenvolvimento ou aprimoramento de ações oriundas 

de políticas públicas destinadas a essa população que possibilite estratégias de reinserção das 

pessoas em situação de rua no mercado de trabalho, assim como, desconstrução da visão ainda 
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estigmatizada das atividades informais, tendo em vista, que esta também é uma possibilidade 

potente de fornecer renda e desenvolvimento social. 
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