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Resumo   

 

O fenómeno dos sem-abrigo apresenta-se nas sociedades contemporâneas como uma 

realidade incontornável. Contudo, apesar do seu crescente aumento, são ainda poucos os 

estudos, no nosso país, realizados neste domínio, em particular aqueles que privilegiam 

uma abordagem compreensiva e fenomenológica. 

O presente trabalho pretende perceber, a partir da perspectiva dos próprios actores – as 

pessoas sem-abrigo -, (a) quais as estratégias de sobrevivência usadas; (b) qual a relação 

que estes desenvolvem com o ambiente físico, humano e cronológico e (c) em que medida 

a condição de sem-abrigo tem impacto na identidade e na auto-estima. 

Através de uma abordagem metodológica qualitativa, realizou-se observação 

participante, num total de 70 horas, e foram entrevistadas 10 pessoas (entre os 26 e os 61 

anos) a viver nas ruas da cidade do Porto.  

Os resultados refutam a visão dos sem-abrigo como um grupo homogéneo e 

questionam alguns estereótipos, como o de que esta condição se reveste unicamente de 

perdas, auto-destruição e sofrimento, apontando a possibilidade desta experiência conter 

um potencial transformador positivo. Outra das principais conclusões é a constatação de 

que a dignidade, a realização pessoal, o sentido de identidade e a auto-estima positiva se 

afiguram como necessidades tão elementares quanto as físicas e materiais. 

 

Palavras-chave: Sem-abrigo; Estratégias de sobrevivência; Identidade; Auto-estima; 

Estereótipos. 
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Abstract  

 

The phenomenon of homelessness is presented in contemporary societies as an 

unavoidable reality. However, in spite of its increase, there are still few studies in our 

country on this subject, in particular those that privilege a comprehensive and 

phenomenological approach. 

This work aims to understand, from the perspective of its actors – homeless people -, 

(a) which survival strategies are used; (b) what is the relationship between them and the 

chronological, human and physical environment and (c) in which way does the homeless 

condition has an impact in identity and self-esteem. 

Through a qualitative approach, a participant observation was executed, in a total of 

70 hours, and 10 people were interviewed (between 26 and 61 years old) living on the city 

streets of Porto. 

The result refutes the vision of the homeless as a homogeneous group and questions 

some stereotypes, like the one that coats this condition solely with losses, self-destruction 

and suffering, and pointing to the possibility that this experience can contain a potential 

positive factor. Another of the main conclusions is the acknowledgement that dignity, 

personal realization, sense of self and positive self-esteem are a basic need such as those 

physical and material. 

 

Keywords: Homelessness; Survival strategies; Identity; Self-esteem; Stereotypes.  
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Résumé 

 

Le phénomène des sans -abri  se présente dans les sociétés contemporaines comme 

une réalité incontournable. Cependant, malgré son augmentation croissante, les études 

réalisées dans ce domaine, dans notre pays, sont en très petit nombre, en particulier celles 

qui privilégient un abordage compréhensif et phénoménologique. 

Ce travail vise comprendre, vis-à-vis des acteurs eux-mêmes  - les personnes sans-abri 

– (a) quels sont les stratégies de survivance utilisées ; (b) quelle est la relation que ceux-ci 

développent avec l’entourage physique, humain et chronologique et (c) dans quelle mesure 

la condition de sans-abri  interfère avec l’identité et l’estime de soi.  

À partir d’un  abordage méthodologique qualitatif, on a réalisé de l’observation 

participante, totalisant les 70 heures, et on a interviewé 10 personnes (entre les 26 et les 61 

ans) qui vivent dans les rues de la ville de Porto. 

Les résultats réfutent la vision des sans-abri comme un groupe homogène et 

questionnent quelques stéréotypes, comme celui qui envisage que cette condition se revêtit 

uniquement de pertes,  d’autodestruction et de souffrance,   indiquant   la possibilité de 

cette expérience  contenir un potentiel transformateur positif. Une autre des principales 

conclusions est la constatation que la dignité, la réalisation personnelle, le sens de l’identité 

et de l’estime de soi positive se figurent comme des besoins aussi élémentaires que les 

physiques et les matériels. 

 

Mots-clés : Les sans-abri; Les stratégies de survivance ; L’identité ; L’estime de soi ; Les 

stéréotypes  
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Introdução 

 

A problemática dos sem-abrigo apresenta-se nas sociedades contemporâneas como 

uma realidade incontornável, com um acentuado crescimento nos centros urbanos (Jesus & 

Menezes, 2010; Quintas, 2010). Pereira, Barreto e Fernandes (2001) reforçam a 

centralidade do fenómeno, afirmando que este constitui porventura a faceta mais 

expressiva dos processos de exclusão social da cidade actual.  

Apesar do crescente aumento de pessoas sem-abrigo, no nosso país são ainda poucos 

os estudos realizados nesta área, em particular aqueles que privilegiam uma abordagem 

compreensiva do fenómeno (Gil et al., 2005; Rosa, 2012). É certo que, cada vez mais, se 

tem vindo a verificar um aumento significativo dos esforços de recolha de informação 

sobre as pessoas sem-abrigo (Baptista, 2004; ENIPSA, 2009), na maioria dos casos da 

responsabilidade de instituições que desenvolvem trabalho de intervenção junto desta 

população. Contudo “raramente esta recolha se tem feito acompanhar de um trabalho de 

reflexão e de análise suficientemente consistente que permita ultrapassar a natureza 

fortemente descritiva” (ENIPSA, 2009, p.9). Neste sentido, Quintas (2010) salienta a 

necessidade de exploração, numa vertente fenomenológica, das vivências das pessoas que 

se encontram nessa situação. 

Assim, a auscultação naturalista do fenómeno e seus protagonistas poderá contribuir 

para aclarar dimensões pouco exploradas neste domínio do saber e, simultaneamente, pôr 

em causa ideias sedimentadas tanto na comunidade académica, como na sociedade em 

geral, que carecem de suficiente sustentação empírica. Além disso, as vivências e opiniões 

das pessoas sem-abrigo são fundamentais para a concepção de intervenções mais 

adequadas e user friendly.  

Deste modo, esta investigação pretende, por um lado, concorrer para a produção de 

saber radicado nas perspectivas dos próprios actores estudados e, por outro lado, produzir 

sugestões interventivas para o futuro com base no que as pessoas sem-abrigo consideram 

que deve ser a acção que lhes é dirigida. 

 

Estrutura dos capítulos 

A presente investigação organiza-se em quatro capítulos, adoptando a seguinte 

estrutura: 

 No primeiro concretiza-se o enquadramento teórico e conceptual, com vista a permitir 

uma compreensão global (a) dos principais constructos dos quais o estudo se reveste; e (b) 
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da investigação que tem sido realizada no âmbito do fenómeno das pessoas sem-abrigo nas 

vertentes da sobrevivência e da identidade e auto-estima. No final desta secção, apresenta-

se uma indagação acerca das possíveis relações entre estas duas vertentes, que se assumem 

como as principais temáticas deste estudo. No segundo expõe-se a metodologia usada, 

contemplando as questões que orientaram a investigação; os referenciais metodológicos 

(contributos epistemológicos centrais que nortearam o estudo); o método utilizado; a 

descrição da amostra e do procedimento de recolha e análise dos dados. O terceiro diz 

respeito à apresentação e discussão dos resultados, encontrando-se dividido pelas três 

dimensões do estudo (estratégias de sobrevivência; relação com o ambiente; identidade e 

auto-estima), consoante o sistema de categorias criado. Finalmente, o quarto descreve as 

principais conclusões retiradas da investigação e os possíveis contributos que esta 

apresenta para a prática, considerando ainda as limitações do estudo e elaborando 

sugestões para investigações futuras. 
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CAPÍTULO I. 

Enquadramento teórico e conceptual 

 

1. Estratégias de sobrevivência material, social e psicológica 

O desafio da sobrevivência dos sem-abrigo pode requerer o auge do desempenho só para existir.  

Sumerlin, 1995  

 

1.1. Introdução 

Viver na rua é um dia-a-dia repleto de ameaças ao bem-estar físico e psicológico 

(Whitbeck & Simons, 1993). De facto, os sem-abrigo encontram-se numa situação de risco 

de vitimização devido à natureza pública da sua vida quotidiana (Hindelang et al., 1978 

como citado em Whitbeck & Simons, 1993), uma vez que os espaços urbanos públicos não 

foram concebidos para alojar pessoas (Silva, 2007a). Assim, a luta pela sobrevivência 

exige extraordinárias competências de coping (Bender, Thompson, McManus, Lantry & 

Flynn, 2007) para enfrentar os desafios diários da vida na rua, implicando um ajustamento 

eficaz de modo a fazer face às privações e dificuldades. A adaptação a esta condição requer 

uma complexa reorganização cognitiva, afectiva e comportamental (Jesus & Menezes, 

2010; Sumerlin, 1995). Segundo Graciani (1999), as normas baseadas na sobrevivência são 

estabelecidas mediante as necessidades e as possibilidades de conseguir os meios de 

subsistência. Uma vez que toda a forma de vida na rua implica vulnerabilidades, as 

estratégias de sobrevivência têm como função diminuir a exposição ao potencial perigo 

(Whitbeck & Simons, 1993).  

As situações mais comuns de quem vive na rua incluem pobreza persistente, redes 

sociais enfraquecidas e falta de apoio social, actividade criminal, doença mental e 

perturbações associadas ao uso de substâncias (Sullivan et al., 2000; Sosin & Brui, 1997 

todos citados em Pereira, 2009; Shinn, 1997). Sendo até que há dados que indicam que as 

perturbações associadas ao uso de substâncias e as doenças físicas e mentais mais graves 

são mais prevalentes nos sem-abrigo, em particular, do que na população, em geral (Amato 

& MacDonald, 2011; Bento, 2001; Bento & Barreto, 2002; Pereira, 2009). A literatura é 

unânime em relação aos factores de risco que envolvem a vida destes sujeitos: violência, 

ausência de cuidadores, drogas, perigos face à segurança e falta de cuidados básicos são 

desafios constantes e tornam esta população extremamente vulnerável (Amato & 

MacDonald, 2011; Pereira, 2009). 
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 Segundo Verteuil, Marr e Snow (2006), a carência de abrigo; a sobrevivência material 

(dinheiro, comida, roupa, higiene pessoal, transporte, cuidados de saúde); a subsistência 

social (interacções sociais, envolvimento emocional) e a adaptação psicológica são as 

necessidades mais prementes nesta população. Outros autores referem que os 

comportamentos de coping de quem vive na rua se reportam a esforços para assegurar 

necessidades elementares, incluindo abrigo, comida, roupa, água, higiene pessoal, 

transporte, cuidados de saúde e comunicação (Hilton & DeJong, 2010; Hein, 2006; Parker, 

2012; Verteuil et al., 2006;).  

Na sua obra Down on Their Luck, Snow e Anderson (1993) defendem que há 

categorias dinâmicas de constrangimentos com os quais os sem-abrigo são confrontados: 

(a) organizacional e política – serviços sociais e governamentais que afectam as 

oportunidades e os recursos disponíveis; (b) moral – circunscrição dos limites da 

exploração, que fornece orientação para comportamentos e interacções dentro de um 

determinado contexto sociocultural e (c) ecológica. Dado que estes constrangimentos 

funcionam de forma a facilitar ou dificultar as rotinas de sobrevivência dos sem-abrigo, os 

autores argumentam que as características da vida na rua surgem da 

interacção/sobreposição entre estes e das práticas de subsistência quotidianas. Em relação 

aos constrangimentos ecológicos, Verteuil e colaboradores (2006) afirmam que o local age 

como um recurso e diferentes locais estruturam padrões de subsistência díspares. A este 

respeito, Duneier (1999 como citado em Verteuil et al., 2006) estudou os “habitats 

sustentáveis” dos sem-abrigo, ressalvando características como: tráfego intenso de 

pedestres, para mendigar; comida barata ou gratuita; uma comunidade afável e disposta a 

fazer doações; espaços públicos seguros para dormir; limpeza frequente das ruas; serviços 

nas proximidades (abrigos, distribuição de alimentos) e locais que podem ser usados para a 

privacidade. Ainda do que toca aos aspectos relativos ao território, Graciani (1999) 

menciona que este se refere “tanto ao espaço vivido quanto a um sistema percebido, no 

seio do qual o indivíduo se sente em casa” (p.115). É, portanto, nas palavras da autora, 

“sinónimo de apropriação, de subjectivação fechada sobre si”. Também Moore (2007) 

enfatiza a “importância da vinculação a um local e dos limites afectivos, cognitivos e 

comportamentais entre um espaço e a pessoa” (p.147), para os métodos de subsistência 

adoptados.  

Graciani (1999) realça que quem vive na rua “precisa de agilidade, flexibilidade e 

muito movimento corporal para sustentá-la” (p.131), visto que esta se constitui em 

transitoriedade permanente. Assim, há que estar “sempre preparado para (re)agir, (re)criar, 
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(re)inventar, pois o que conta é a troca e o consumo imediato daquilo que se ganha” 

(Gowan, 2007, p.12). 

É legítimo afirmar que o confronto com estas adversidades e o uso de estratégias de 

sobrevivência adequadas promovem a construção do processo de resiliência (Jesus, 2008). 

De facto, os resultados da recente investigação têm-se deslocado da análise isolada dos 

factores de risco, para estudar também os factores de protecção (Zweig, Phillips & 

Lindberg, 2002) – os mais referidos têm sido os pontos fortes individuais (inteligência, 

motivação, independência, auto-confiança) e as competências sociais e crenças positivas 

(Bender et al., 2007). Neste domínio, Bender e colaboradores (2007) e Kidd e Davidson 

(2007) esclarecem que os sem-abrigo que sabem onde encontrar recursos, que 

estabeleceram pessoas em quem confiar e que se adaptaram à estrutura social e cultural da 

economia da rua, são considerados “street smarts”. Estas competências, adquiridas através 

da observação e da experiência, podem não constituir comportamentos pró-sociais mas 

permitem-lhes desenvolver capacidades que suportam a sua existência quotidiana (Bender 

et al., 2007).  

Ora, tudo o que foi supramencionado pode relacionar-se com o pressuposto de 

Rapport (1981): todo o indivíduo é capaz de se tornar empoderado mesmo nos ambientes 

menos favoráveis. De facto, Jesus e Menezes (2010) afirmam que viver na condição de 

sem-abrigo pode contribuir para o desenvolvimento do empoderamento psicológico.  

 

1.2. Resultados dos estudos 

 Sobrevivência económica 

No que concerne a este aspecto, a actividade delituosa é prevalente no seio da 

população sem-abrigo (Hein, 2006; Pimenta, 1992; Williams & Stickley, 2011), sendo que 

as condições deterioradas são susceptíveis de resultarem num aumento das actividades 

criminosas entre os sem-abrigo à medida que estes tentam sobreviver (Evans & Forsyth, 

2004). Um estudo de Evans e Forsyth (2004) revelou que o envolvimento em actividades 

criminais é muito usado, apontando a frequência do furto nas mulheres e do tráfico de 

droga nos homens e referindo também a aceitação de dinheiro da polícia em troca de 

informações e o usufruto de relacionamentos amorosos para a sobrevivência financeira, por 

parte das participantes femininas. Outra investigação, de Miner (1990), com 30 pessoas 

sem-abrigo, concluiu que 2/3 da amostra reportou envolvimento em actividades 

delinquentes ou ilegais como a prostituição, furto e venda de droga. Similarmente, a 
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investigação de Whitbeck e Simons (1993) – com uma amostra de 126 sem-abrigo 

adolescentes e 319 sem-abrigo adultos – demonstrou que muitos se envolvem em práticas 

delituosas como o comércio de drogas, o furto em lojas, o roubo e a venda de favores 

sexuais. Também uma investigação com 73 sem-abrigo, levada a cabo por Pimenta (1992), 

revela que a maior parte das pessoas que vivem na rua consegue angariar dinheiro através 

da mendicidade e de pequenos trabalhos informais. 

Hein (2006), com uma amostra de 84 sem-abrigo adolescentes, descobriu como 

estratégias de sobrevivência financeira: o recurso aos serviços sociais, as ajudas monetárias 

da família e amigos, o comércio de droga, a mendicância, o crime aquisitivo, a fraude e o 

trabalho sexual (venda ou lenocínio). 

Os dados da investigação de Karabanow, Hughies, Ticknor, Kidd & Patterson (2010), 

(amostra de 34 jovens sem-abrigo), mostram que as estratégias de subsistência financeira 

mais referidas são as actuações de rua/ entretenimento; a mendicidade e a actividade de 

arrumar carros. As principais narrativas obtidas pelos sujeitos foram: (a) a vida nas ruas 

como sendo o próprio trabalho – o objectivo é amealhar a quantia suficiente para satisfazer 

determinada necessidade imediata; e (b) o trabalho informal e formal como estando 

altamente entrelaçados, apesar do “fenómeno sem-abrigo e do trabalho formal serem suas 

realidades altamente incompatíveis” (p.52). Outra das conclusões pertinentes prende-se 

com o significado atribuído ao trabalho – este fornece um sentido de cidadania que facilita 

o sentimento de pertença à sociedade, mesmo enquanto elemento outsider. Além disso, 

ganhar dinheiro permite reforçar a auto-estima e o sentimento de autonomia e competência 

(Karabanow et al., 2010), portanto, é legítimo considerar-se a subsistência económica 

como um factor importante para a sobrevivência psicológica.  

 

 Experiência e capacidade de aprendizagem  

Kidd e Davidson (2007) consideram que a adaptação à vida na rua depende da 

inteligência e do instinto da pessoa, bem como do quão diferente é o contexto de rua da sua 

história de vida. Na sua investigação, com 208 sem-abrigo, os autores concluíram que 

alguns percepcionam a aprendizagem – intrínseca ao ajustamento à vida na rua - como um 

processo de desenvolvimento pessoal, que, por força do constante desafio, promove a 

inteligência pragmática, enfatizando que o “método de tentativa-erro é o mais eficaz, pois 

aqui não há manuais de instrução” (p.226).  

Se é através da socialização que o indivíduo se constrói e coexiste em comunidade e 

não há socialização sem aprendizagem, podemos afirmar que é a capacidade de aprender 
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que garante a sobrevivência da espécie humana (Silva, 2007b). A autora sustenta que 

saberes adquiridos pela experiência são multidimensionais, relacionados com os variados 

contextos em que os adultos viveram, com as suas experiências de vida e com a utilidade 

que os sujeitos lhes conferiram.  

 

 Consumo de drogas e álcool 

Apontado como factor causal envolvido na transição para a condição de vida na rua 

(Amato & MacDonald, 2011; Dail, 2000; Evans & Forsyth, 2004; Fernandes, 2006; 

Miguel, 2007; Stein & Dixon, 2008) e como agravante da vulnerabilidade à vitimação 

(Stein & Gelberg, 1995), o consumo de substâncias é também mencionado em vários 

estudos como um dos mecanismos de coping, funcionando como amortecedor de amargura 

e atenuador da dor (Amato & MacDonald, 2011; Hein, 2006; Kidd & Davidson, 2007; 

Miguel, 2007; Thompson, Barczyk, Gomez, Dreyner & Popham, 2010; Williams & 

Stickley, 2011), para “manter a mente longe do sofrimento” (Kidd & Davidson, 2007, 

p.231); e como “auto-medicação para a mágoa” (Amato & MacDonald, 2011, p.233).   

Um estudo de Stein e Dixon (2008), com 664 sem-abrigo, revelou que o consumo de 

drogas é previsto por instabilidade emocional, baixa auto-estima e uma situação crónica de 

sem-abrigo. Também Kidd e Shahar (2008) chegaram à conclusão, na sua investigação 

com 298 sem-abrigo, de que, no seio desta população, a baixa auto-estima é um factor que 

prediz o abuso de substâncias. Por outro lado, a investigação de Maccio e Schuler (2012) - 

51 participantes -, indica que nem a auto-estima nem a percepção de auto-eficácia se 

encontram significativamente correlacionadas com consumo de drogas.  

 

 Grupos de pares 

Nos estudos de Bender e colaboradores (2007), Hein (2006), Rew (2000) e Thompson 

e colaboradores (2010), a rede de pares é mencionada como um recurso essencial para a 

sobrevivência, fornecendo apoio emocional e protecção. Os resultados da investigação de 

Kidd e Davidson (2007) indicam ainda que para grande parte dos sem-abrigo a rede de 

suporte na rua é fundamental, de modo a combater o isolamento, proporcionar segurança e 

reforçar a auto-estima – “fazer-me sentir humano, conectado” (p. 228). Identicamente, a 

investigação de Karabanow e colaboradores (2010) revelou que é muito comum os sem-

abrigo formarem comunidades de pares – que “funcionam como família” (p.51) -, no seio 

das quais há uma clara estrutura e um código de valores. A este respeito, Bourgois 

(2003/1995) refere a “teia complexa de crenças, símbolos, modos de interacção, valores, e 
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ideologias que emergem em oposição à exclusão da sociedade dominante” (p.8), afirmando 

que “a cultura de rua oferece um fórum alternativo para a dignidade pessoal autónoma 

(p.9).”     

 

 Animais de estimação 

A solidão, frequentemente descrita como inevitável na vida da rua, é combatida com 

os animais de estimação, que fornecem segurança, amor incondicional e motivação para 

sobreviver (Rew, 2000; Bender et al., 2007; Silva, 2011). Sheehan (2010) chama a atenção 

para o facto de estes terem outras utilidades que não apenas as de ligação emocional, 

afirmando que podem funcionar como uma estratégia para afastar a polícia e para tornar a 

mendicância mais eficaz, uma vez que cativam as pessoas e servem como uma ponte de 

interacção com os transeuntes.     

 

 Outras estratégias 

Na investigação de Bender e colaboradores (2007), foram referidas como elementos-

chave de sobrevivência na rua as potencialidades individuais, das quais se destacam: (a) as 

competências de coping – coordenar horários e locais de vários serviços disponibilizados 

em diversos locais, perceber as restrições e as regras de cada serviço, possuir capacidades 

interpessoais para comunicar eficazmente com as pessoas, ter habilidade para negociar; (b) 

a motivação – pessoas que conseguiram ter sucesso e saíram da rua funcionam muitas 

vezes como exemplo, mas também animais de estimação vistos como fontes de 

estabilidade e potenciadores de um sentimento de orgulho e compromisso; (b) as atitudes – 

manter uma atitude positiva e não excessivamente preocupada, valorizar a liberdade, 

questionar a sociedade dominante e ser independente das suas convenções e expectativas e 

(4) a espiritualidade – acreditar numa entidade divina é fonte de esperança e apoio (Bender 

et al., 2007; Hein, 2006; Wassermna, Clair & Platt, 2012). 

Os dados de um estudo de Hilton e DeJong (2010), com 55 sem-abrigo de zonas 

rurais, apontam para cinco categorias de padrões gerais de coping, de acordo com a 

condição de vida na rua: (1) “frequentadores de abrigos” - ficam num alojamento pago por 

uma agência sem fins lucrativos ou pelo Governo; (2) “campistas” – vivem na rua; (3) 

couch hoppers – mudam de lugar, alternando entre casas de família e de amigos; (4) 

“utilizadores mistos” – não têm um método de coping definido e (5) “sem-abrigo 

circunstanciais” – inclui aqueles que vivem na rua em determinada área, tendo uma casa 

noutra; os que vivem na rua enquanto viajam e os que vivem numa habitação inadequada. 
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Os primeiros dependem fortemente dos serviços sociais e valorizam a estabilidade, ao 

passo que os segundos, que vivem em condições extremas de privação, evitam aqueles 

serviços; apresentam variações sazonais no que toca às estratégias de sobrevivência e 

reforçam a importância dos recursos da comunidade. Relativamente à terceira categoria, os 

indivíduos dependem muito da família e dos amigos e variam entre assistência formal e 

informal. Quanto aos que pertencem ao quarto padrão, registam-se o recurso a cuidados de 

saúde mental e a escassez de relações com o território. Por último, os elementos do quinto 

padrão, apresentam uma grande diversidade de situações, mas têm em comum a vida na 

rua como um meio para obter um fim, bem como a falta de estruturas de apoio.  

Nesta investigação, os autores analisam os dados obtidos à luz da Teoria Ecológica do 

Desenvolvimento Humano de Brofenbrenner (1977), considerando que este enquadramento 

conceptual ajudava a explicar as estratégias de coping adoptadas: (1) microsistema: família 

– fornecedora de abrigo, comida, dinheiro e algum apoio emocional; amigos – recursos a 

curto-prazo; serviços sociais – colmatam privações, estruturam o dia-a-dia e exigem 

condições de elegibilidade; pares – apoio emocional e informativo, competição pelos 

recursos; (2) mesosistema: família/amigos – relações fortes contribuem para reforço da 

auto-estima; (3) exosistema: recursos da comunidade – horários definidos, exigências 

contraditórias para os serviços; geografia – acessibilidade a recursos e serviços; (4) 

macrosistema: atitudes face à pobreza e à vida na rua; auto-suficiência e (5) cronosistema: 

mudanças sazonais – ajustamento das estratégias de coping.  

Num estudo de Pereira (2009), com 80 pessoas sem-abrigo do Porto, os recursos mais 

referidos para ultrapassar as dificuldades da vida na rua são alugar um quarto; arranjar um 

trabalho; tirar um curso; pedir ajuda a uma instituição; parar o consumo de substâncias e 

retomar os laços sociais, porém a autora menciona que a maioria das respostas dos sujeitos 

é marcada pela ausência de um pensamento estruturado para conseguir atingir esses fins. 

No que toca às relações familiares, os dados apontam para que a maioria da amostra 

mantenha contacto com alguns elementos da família, mas indica que estes não constituem 

uma fonte de apoio significativa. 
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2. Identidade e auto-estima  

“Sem-abrigo é o que eu sou, não quem eu sou.”  

Participante no estudo de Parsell (2010) 

 

2.1. Enquadramento conceptual 

Optou-se por iniciar esta temática com um breve esclarecimento teórico porque se 

entende ser fulcral que o investigador assuma uma posição conceptual acerca das suas 

dimensões de estudo, uma vez que “a investigação não é independente da pessoa que a 

desenvolve e dos referenciais que possui” (Silva, 2007b, p.69).  

A identidade social reporta-se à identidade imputada pelos outros, sendo que Silva 

(2007) a encara como algo construído entre o Eu que reivindica e o Outro que atribui. Por 

outro lado, identidade pessoal refere-se aos significados atribuídos ao eu pelo próprio, isto 

é, são auto-designações e auto-atribuições (Snow & Anderson, 1987). A noção de auto-

conceito que se adoptou no presente estudo vai ao encontro da concepção de Turner 

(1968): percepção que o indivíduo tem de si próprio, resultante de uma espécie de 

confluência entre as identidades sociais e a identidade pessoal. Na rua revisão, Epstein 

(1973) sumariou uma variedade de características comuns da noção de auto-conceito entre 

uma extensa literatura: (1) a consistência interna, conceitos hierarquicamente organizados; 

(2) a existência de diferentes “eus empíricos”; (3) a estrutura dinâmica; (4) o 

desenvolvimento através da experiência, particularmente da interacção com pessoas 

significativas e (5) o facto da manutenção de um auto-conceito organizado e estável ser 

essencial para o funcionamento individual. Vaz Serra (1986) também se reveste de 

particular importância, neste estudo, para a perspectiva adoptada sobre o conceito em 

questão: o autor refere que o auto-conceito é um constructo psicológico que permite a 

compreensão da identidade da pessoa e da sua congruência e consistência. Menciona ainda 

que é um constructo teórico que: (1) nos esclarece sobre a forma como um indivíduo 

interage com os outros e lida com áreas respeitantes às suas necessidades e motivações; (2) 

nos leva a perceber aspectos do autocontrolo, porque certas emoções surgem em 

determinados contextos ou porque é que uma pessoa inibe ou desenvolve determinado 

comportamento e (3) nos permite entender a continuidade e a coerência do comportamento 

humano ao longo do tempo.   

Outro dos constructos fundamentais para o presente estudo é o da auto-estima, que é 

aqui conceptualizada como o aspecto avaliativo e afectivo do conceito que alguém tem de 
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si próprio, podendo reflectir-se numa atitude mais positiva ou negativa acerca do self. A 

auto-estima é então considerada como “uma avaliação do auto-conceito” (Pope, McHale & 

Craighead, 1988, p.2). Na mesma linha de pensamento, Harter (1999) e Rosenberg (1986) 

reconhecem que esta se refere aos sentimentos que o indivíduo sustenta acerca de si 

próprio. 

 

2.2. Introdução 

Osborne (2002) e Stein e Dixon (2008) asseveram que indivíduos sem-abrigo 

enfrentam um profundo conflito identitário, visto que a motivação para manter um auto-

conceito estável e positivo – desejo comum à maioria das pessoas – está bloqueada pelas 

circunstâncias duras e caóticas da vida na rua. Partindo do princípio que os sem-abrigo são 

uma população que se encontra em situação de marginalização social, Silva (2007a) afirma 

que as exclusões de que são alvo são múltiplas e agem no plano da identidade, 

fraccionando-a, o que pode assumir importantes proporções nesta população em particular, 

uma vez que a identidade é algo muito significativo que, grosso modo, traz coerência ao 

dia-a-dia (Parsell, 2011). Um estudo de Barreto, incluído na obra Sem-Amor, Sem-Abrigo 

(2002), concluiu que a condição sem-abrigo não se restringe ao desabrigo material, 

económico e social, estendendo-se também ao “desabrigo afectivo” (p.201), resultante de 

uma vinculação frágil e da carência de boas relações de objecto (dominadas por “fantasmas 

de abandono e perda”, p.201), o que possui consequências ao nível do auto-conceito e do 

sentido existencial. Costa (1998) menciona também que a situação de sem-abrigo traduz o 

culminar de um processo de rupturas sucessivas de um indivíduo com os vários sistemas 

sociais básicos: (a) social; (b) económico; (c) institucional; (d) territorial; e (e) referências 

simbólicas – sistema que diz respeito à vertente subjectiva da exclusão que se encontra 

associado à perda de dimensões como a identidade social, a auto-estima, a auto-confiança, 

as perspectivas de futuro e o sentido de pertença à sociedade. 

Ainda a propósito das considerações sobre a identidade, importa referir aspectos 

relacionados com a (ausência de) habitação. “Casa” significa não só um espaço físico mas 

também um elemento que representa uma fonte de identidade; a pertença ao passado; um 

contributo para o desenvolvimento pessoal e social e um sentido simbólico de poder 

(Moore, 2007). Também Moore (2007) sustenta que “casa” é simultaneamente uma forma 

de expressar a identidade pessoal e de pertencer a uma cultura. Segundo este autor, ter uma 

casa dá-nos concessão para a privacidade e para o controlo do nosso território (espaço 
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pessoal a um nível psicológico). A respeito desta temática torna-se imperativo referir a já 

supramencionada Psicologia Ambiental: uma abordagem que parte do pressuposto de que, 

mais do que uma existência social, o Homem possui uma existência física, isto é, onde 

quer que esteja, ele ocupa um espaço. Ora, caso o ambiente não atenda aos seus objectivos, 

o sujeito tenderá a modificá-lo a fim de torná-lo congruente com as suas necessidades 

(Melo, 1991). Salgueiro (1999) enfatiza também a dimensão conjuntamente material e 

simbólica do território, afirmando que “apesar de ser um produto, este comporta-se 

simultaneamente como condicionante das práticas sociais subsequentes, as quais se 

configuram também na sua relação com esse mesmo espaço que as suporta” (p.65). Quanto 

à dimensão psicológica do espaço, Fischer (1994) não a podia ter descrito de forma mais 

sublime: “o espaço só existe na medida em que é vivido” (p.46), ou seja, na medida em que 

se inscreve na existência de alguém que o preenche. Fischer (1994) também defende que, 

de um ponto de vista psicossocial, o habitat – definido como aquele que, mais do que todos 

os outros, é o lugar de vida – comporta várias funções essenciais: de intimidade; de 

identidade; de segurança psicológica e de socialização.  

Para além das questões relacionadas com a “casa” e as suas dimensões objectivas e 

simbólicas, outro aspecto que se considera central no estudo da identidade das pessoas que 

vivem na rua é o que concerne aos papéis desempenhados. Na sua obra The Birth and 

Death of Meaning, Becker (1986) defende que a motivação mais básica para a auto-estima 

ou significação pessoal depende em parte dos papéis que nos são disponíveis. Os sem-

abrigo constituem uma população fora da hierarquia dos papéis sociais e, portanto, alheia 

ao que é convencional e às fontes de valor moral e dignidade que a maioria dos cidadãos 

tem por garantido (Snow & Anderson, 1987). Segundo Thorton e Nardi (1975 como 

citados em Moore, 2007), desempenhar um novo papel, como o de sem-abrigo, é um 

processo que envolve quatro estádios: (1) antecipatório - aprendizagem das expectativas; 

(2) formal - participação no papel e não mera observação; (3) informal – aprendizagem das 

práticas e (4) pessoal – adaptação das expectativas do papel às suas características 

pessoais.  

Relacionado com o conceito de identidade, é incontornável mencionar o que Goffman 

(1990/1963) denomina de estigma, definindo-o como um atributo de uma pessoa ou de um 

grupo que é avaliado pelos outros com uma conotação depreciativa. Assim, o estigma 

corresponde, numa primeira acepção, a uma hetero-identidade, identificando indivíduos ou 

grupos como anátemas da sociedade. Mas ser-se estigmatizado não significa sê-lo somente 

em função de um outro olhar, pois o processo de estigmatização é também um processo 
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vivido/incorporado, em que a pessoa ou o grupo estigmatizada(o) interioriza o estigma. O 

autor enumera formas da pessoa estigmatizada responder à situação: (1) corrigir 

directamente o que considera ser a base objectiva do seu “defeito”; (2) corrigir 

indirectamente a sua condição, esforçando-se devotamente no domínio de áreas de 

actividades consideradas, usualmente, como inacessíveis a pessoas que possuem aquele 

“defeito”; (3) usar o estigma para obter ganhos secundários, empregando-o como desculpa 

para os fracassos e (4) encarar as privações que sofreu como uma bênção, considerando-as 

como fonte de ensinamentos. No âmbito do presente estudo, crê-se que as considerações de 

Goffman são pertinentes, uma vez que o fenómeno sem-abrigo se prende com a questão do 

estigma, visto que as pessoas que vivem na rua são geralmente associadas a características 

negativas, sendo-lhes frequentemente imputados atributos pejorativos. 

Ainda no que concerne à identidade, Osborne (2002) chama à atenção daquela que 

considera ser uma lacuna nos estudos acerca desta população: quer as pessoas que vivem 

na rua se incluam ou se dissociem a si próprias da “identidade sem-abrigo”, o estatuto de 

sem-abrigo está presente como ponto de referência, como se tratasse de uma dimensão 

discreta e distintiva que as pessoas rejeitam ou adoptam.  

 

2.3. Resultados dos estudos 

Uma investigação de Kidd e Davidson (2007), com uma amostra de 208 sem-abrigo, 

concluiu que alguns sentem que foi a rua que lhes proporcionou a oportunidade de 

perceberem quem realmente são e que com esta experiência tomaram mais consciência de 

si e do mundo, relatando que se tornaram mais respeitadores e humildes. Alguns 

consideram mesmo que são psicologicamente mais fortes desde que vivem na rua, pois 

essa vivência fê-los amadurecer e tornou-os mais perspicazes. Por outro lado, o estudo 

demonstra que também há pessoas que não têm um olhar tão romântico sobre a sua 

condição, encarando a vida na rua como muito estigmatizante, corrosiva do self e da 

personalidade, à medida que se impõe a rejeição como outsiders. Os autores revelam ainda 

que grande parte dos sujeitos possui um sentido de espiritualidade que os ajuda a 

manterem-se psicologicamente sãos e que o facto de cuidarem de outros sem-abrigo em 

situações mais vulneráveis favorece a sua auto-estima. 

Jesus (2008), num estudo que visou compreender o modo como a experiência de viver 

sem-abrigo pode ser promotora de empoderamento psicológico, concluiu que esta pode 

fomentar uma maior consciência crítica do ambiente sociopolítico no qual o indivíduo se 
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insere; uma maior capacidade de resolução de problemas e de acesso aos recursos e o 

desenvolvimento do sentimento de competência e de liberdade.  

Numa investigação de Sumerlin (1995), com 145 participantes, o autor refere dois 

modelos da identidade dos sem-abrigo: (1) construção da identidade sem-abrigo como 

adaptação e (2) adaptação à condição sem-abrigo. Em relação ao primeiro, o autor 

conceptualiza-o dividindo-o em três fases: (1) alarme - a pessoa está altamente motivada 

para abandonar a cultura da rua; (2) resistência – se a situação não se resolve, a auto-estima 

entra em erosão e (3) exaustão – a reorganização do self é feita em torno de um 

ajustamento a uma identidade sem-abrigo, isto é, a pessoa cria uma identidade que suporta 

a sua condição sem-abrigo. Neste sentido, Snow e Anderson (1987) mencionaram o 

conceito de “carreira sem-abrigo”, sendo que o termo “carreira” significa uma organização 

temporal e uma sequência de actividades em torno da vida social do sem-abrigo, na qual o 

objectivo é a sobrevivência. No que concerne ao segundo modelo, Sumerlin (1995) reforça 

que a auto-aceitação das pessoas sem-abrigo parte da atribuição de significado a um auto-

conceito sem conforto material. Estas pessoas procuram significação, propósito e valor 

dentro de si e não no exterior, desenvolvendo uma filosofia de vida que lhes permite o 

crescimento contínuo do espírito humano (Montgomery, McCauley & Bailey, 2009; 

Sumerlin, 1995). Pelo contrário, um estudo de Parsell (2010), com sem-abrigo de longa 

data, revelou que “a identidade sem-abrigo não é algo que deriva do interior da pessoa mas 

antes uma imposição externa” (p. 183), imposição essa que, segundo o autor, é pouco 

semelhante à forma como eles se vêem.   

Na revisão de literatura da sua investigação, Osborne (2002) defende que pessoas sem-

abrigo utilizam uma variedade de estratégias para manter um sentido de identidade e auto-

estima: (a) incorporação de um conceito de sem-abrigo numa identidade; (b) ruptura com 

os “não sem-abrigo”; (c) uso da comparação social para construir um estatuto; (d) 

adaptação às actuais condições de vida e (e) deslocamento para contextos sem-abrigo de 

forma a reforçar determinadas características como a resiliência. O autor sustenta ainda 

que pessoas que vivem na rua se deparam, numa fase inicial, com uma escolha identitária: 

podem aceitar a identidade de sem-abrigo ou podem fazer um esforço para manter a 

“identidade domiciliária” (domiciled identity), mas salienta que a realidade das ruas não 

permite equilibrar estas identidades por muito tempo. Em relação à primeira opção 

identitária, Merton e Rossi (1957 como citados em Osborne, 2002) referem a “socialização 

antecipatória”, ou seja, a aquisição de valores e orientações encontradas no grupo em que 

se está prestes a entrar. A investigação de Osborne (2002), com 133 pessoas sem-abrigo, 
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revelou que a identificação com ser sem-abrigo estava positivamente correlacionada com a 

auto-estima e negativamente correlacionada com a utilização de serviços e as tentativas de 

sair da rua. Outro resultado interessante prende-se com a nomeação das três necessidades 

prioritárias de alguém que vive na rua: os que expressaram necessidades internas (e.g. 

integridade e respeito) faziam menos uso dos serviços, manifestavam mais auto-estima e 

eram menos propensos a querer sair da rua do que os que expressaram necessidades 

externas (e.g. abrigo e comida). Contudo, o autor enfatiza a possibilidade de uma hipótese 

alternativa para a explicação destes efeitos: o tempo de vida na rua (e não a identificação 

com ser-se sem-abrigo), dado que estas duas variáveis se encontraram altamente 

associadas.  

Num estudo de Sheehan (2010) sobre as relações dos sem-abrigo de longa data com o 

espaço, concluiu que “é possível que as pessoas que vivem na rua há muito tempo 

evidenciem um forte sentimento de pertença a determinados locais” (p.550), sendo este um 

factor que os ajuda a fortalecer a auto-estima. Neste domínio, é pertinente referir que a 

etnografia de Rowe e Wolch (1990) lhes permitiu argumentar que, para as pessoas se 

adaptarem à falta de uma casa, devem desenvolver um senso positivo de continuidade 

tempo-espaço ("o grau em que os sucessivos caminhos diários se parecem entre si e 

ocorrem nos mesmos locais" – p.190), uma vez que este fenómeno "molda a identidade 

pessoal e a sua conotação subjectiva" (p.190).  

A investigação de Parsell (2010) demonstrou que os sujeitos percepcionavam o uso de 

substâncias como sendo um factor importante para a forma como eles se viam a um nível 

pessoal. Além disso, todos os 20 participantes referiram experiências familiares 

traumáticas e a maioria afirmou que essas vivências tiveram consequências na sua 

identidade pessoal e na percepção que têm do mundo. À excepção de um sujeito, todos os 

outros não incluíram a sua condição de sem-abrigo na caracterização que fazem de si. 

Numa etnografia de Parsell (2011), foram claramente detectados dois “perfis 

identitários”, intrinsecamente relacionados com o contexto social: (a) o “sem-abrigo 

passivo dócil” (passive meek homeless person) – nas situações em que recorriam a serviços 

comunitários e (b) o “cliente assertivo empoderado” (assertive empowered customer) – 

quando eram observados no café. Paralelamente, numa investigação de Zufferey e Kerr 

(2004), os participantes assumiam ou recusavam uma identidade sem-abrigo consoante o 

contexto – quando desempenhavam um papel de acção social, identificavam-se com a sua 

comunidade de pares, mas noutras circunstâncias não o faziam. No mesmo estudo, todos os 

sujeitos, embora assegurem que viver na rua lhes facultou uma noção mais profunda sobre 
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o significado da vida, descreveram o impacto negativo da condição de sem-abrigo no seu 

auto-conceito. Os participantes de uma investigação de Riggs e Coyle (2002) também 

referiram que a experiência de viver na rua é uma ameaça à identidade, no sentido de 

comprometer o sentimento de realização e/ou inviabilizar a manutenção de uma auto-

estima positiva e do sentimento de eficácia. Por outro lado, Surnerh e Norman (1992, como 

citados em Sumerlin, 1995) certificam que apesar de os sem-abrigo experienciarem 

situações de muita miséria, uma maioria significativa descreve-se como sendo feliz.  

Um estudo de Snow e Anderson (1987), com uma amostra de 202 sem-abrigo, 

permitiu agrupar a “fala identitária” - através da qual os sem-abrigo constroem a sua 

identidade de forma a manter a dignidade -, em três padrões: (1) distanciamento – dos 

pares, dos “papéis da rua” e das instituições sociais; (2) envolvimento - vinculação à 

identidade social associada a um papel, a uma rede de relações ou a uma ideologia 

particular e (3) narrativa fictícia - embelezar o passado e o presente e fantasiar o futuro. 

Cada uma destas categorias contém dimensões que tendem a variar conforme a duração da 

vida na rua: os sem-abrigo há menos de seis meses adoptam mais as estratégias do tipo (1) 

e (3); aqueles que vivem na rua entre dois a quatro anos optam mais frequentemente pelo 

distanciamento ao grupo de pares e às instituições, pela vinculação a um papel e a um 

sistema de crenças e ideias e pelo embelezamento. Por seu turno, os sem-abrigo há mais 

tempo (mais de quatro anos) enveredam mais pelo afastamento institucional e pelo 

envolvimento ideológico e são os que menos embelezam e fantasiam.  

Uma investigação de Farrington e Robinson (1999) - amostra de 21 pessoas sem-

abrigo - que se debruçou sobre as estratégias de manutenção da identidade, interpretou os 

dados obtidos com base numa divisão em categorias de acordo com o tempo nessa 

condição: (1) menos de um ano – aspirant exiters: distanciam-se cognitiva e 

comportamentalmente dos sem-abrigo há mais tempo; (2) 14-18 meses – “negadores”: 

recusam fazer parte de um grupo; (3) dois a quatro anos – “subgrupos”: identificam-se 

como um subgrupo, vendo-se como moralmente superiores aos sem-abrigo comuns e (4) 

mais de cinco anos – a sua auto-estima torna-se dependente da identificação integral com o 

facto de se ser sem-abrigo, (4.1) “prestadores de cuidados”: descrevem-se como os 

protectores da sua comunidade de pares e (4.2) “família”: enfatizam a importância dos 

pares na forma como se vêem. Neste sentido Parsell (2010) alega que partilhar um 

sentimento de identidade colectiva - isto é, fazer parte de um grupo de pares -, foi teorizado 

como um factor indispensável para a “identidade sem-abrigo.”  
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Num estudo de Boydell, Goering e MorrellBellai (2000), com 29 sem-abrigo, os 

participantes reconhecem que o “self passado” é marcado pela privação de estabilidade a 

dois níveis: redução do acesso aos direitos e perda psicológica do sentido de identidade. 

No que toca ao “self presente”, os indivíduos que estão a experienciar viver na rua pela 

primeira vez vêem-se de forma positiva. Ao invés, os “sem-abrigo crónicos” apresentam 

um auto-conceito negativo, embora sintam que não são tão preguiçosos e desmotivados 

como os pares. Relativamente ao “self futuro”, a maioria dos participantes fala de um 

futuro que não inclua a identidade sem-abrigo e alguns manifestam vontade em ajudar 

outras pessoas que vivem na rua. Outro dos resultados da investigação aponta para o facto 

de uma parte da amostra sentir que “experienciar a vida na rua ajudou a descobrir o sentido 

da vida, resultando numa sabedoria que transcendeu o antigo eu” (p.33).  

Parker (2012) realizou uma investigação, com 326 pesquisas recolhidas de agências de 

serviços sociais prestados a sem-abrigo, acerca das estratégias sociais e psicológicas usadas 

pelas pessoas que vivem na rua de modo a desenvolver e manter o self, focando 

especialmente aspectos do auto-conceito relacionados com a identidade, a significância e a 

auto-estima. Os dados obtidos foram interpretados de acordo com a teoria da identidade de 

Stryker (1994)
1
: (1) No que toca à centralidade, os resultados apontam para o facto de se 

ser um “membro de uma família” constituir o papel central na vida da maioria dos 

participantes, seguido dos papéis de “trabalhador”, de “amigo” e de “companheiro numa 

relação amorosa”. Ser “sem-abrigo” era referido como o papel identitário nuclear apenas 

para 9% da amostra. (2) Relativamente à relevância, dentro das cinco situações nomeadas 

no estudo - sair com os amigos, passar tempo com a família, recorrer a um serviço social, 

recorrer ao serviço de saúde e ficar num abrigo -, ser “sem-abrigo” é o papel mais referido. 

No que concerne ao compromisso afectivo, metade da amostra indica que é baixo e apenas 

3% expressa um elevado nível. Quanto ao compromisso interactivo, metade mencionou 

não ter amigos sem-abrigo. Usando a Escala de Auto-Estima de Rosenberg (1989), o 

estudo concluiu que a maioria dos sujeitos expressa uma auto-estima mediana. Outras das 

conclusões interessantes tem a ver com os adjectivos que os indivíduos usam para se 

descreverem: a maioria afirma ser “trabalhador”, “capaz”, “motivado”, “honesto” e 

“afectuoso”.    

                                                           
1 A teoria da identidade de Stryker (1994) afirma que as múltiplas identidades de uma pessoa são organizadas 

hierarquicamente, sendo esta hierarquia baseada em três elementos: (1) relevância - probabilidade de evocar determinada 

identidade numa variedade de situações; (2) compromisso - quão vinculada está a pessoa a uma identidade (dois tipos: 

afectivo – amplitude da rede de pares - e interactivo – quantidade de redes de pares -) e (3) centralidade - quão importante 

é a identidade para a pessoa. 
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Miner (1990) comparou o auto-conceito de 30 adolescentes que estavam a viver na rua 

há pelo menos 6 meses com um grupo de 120 que viviam em casa. Os resultados indicaram 

que os primeiros percepcionavam mais negativamente o papel da sua família na construção 

da sua própria identidade e expressavam uma auto-estima mais baixa quando comparados 

com o outro grupo.  

De acordo com os estudos de Miller e Keys (2001), Riggs e Coyle (2002) e Williams e 

Stickley (2011), as pessoas que vivem na rua manifestam auto-estima positiva quando são 

tratadas com respeito. Por outro lado, serem ignorados, evitados ou desprezados pelos 

transeuntes afecta o seu auto-conceito, pois representa uma invalidação da sua dignidade 

(Snow & Anderson, 1993) e, por conseguinte, um sentimento de anulação da sua 

identidade. Pode então reforçar-se a noção de que a auto-estima não é indiferente à 

percepção de que se é prezado pelos outros e que este fenómeno está relacionado com a 

narrativa pessoal/auto-conceito enquanto construção.  

 

3. Relação entre as duas dimensões   

A necessidade de auto-estima [e um sentido de identidade] não é secundária à satisfação das 

necessidades fisiológicas e de segurança. Pelo contrário, tais necessidades parecem coexistir até ao nível 

mais rudimentar da existência humana.  

Snow & Anderson, 1987 

 

 Como elemento nuclear da identidade, o auto-conceito assume um papel regulador no 

ajustamento individual e foi deste princípio que se partiu para o interesse em explorar, para 

além da análise isolada das duas dimensões em questão, uma possível associação entre 

ambas: as estratégias de sobrevivência material, e essencialmente social e psicológica, 

subjazem ou decorrem de questões ligadas à identidade? Em que medida a fala identitária, 

os significados atribuídos ao eu, a percepção de si e o sentido existencial influenciam ou 

são influenciados pelas estratégias de subsistência adoptadas pelas pessoas que vivem na 

rua?  

Na literatura é amplamente defendido que, por um lado, desenvolver uma identidade 

sem-abrigo pode ser uma estratégia de sobrevivência eficaz, mas, por outro lado, apropriar-

se deste tipo de identidade deteriora as tentativas para sair desta condição (Chamberlain & 

MacKenzie 2006; Parsell, 2011; Snow & Anderson; 1993). 

Sendo a auto-estima um constructo importante na “constelação do self, uma forma de 

sentir o valor próprio, frequentemente associada a diversos comportamentos adaptativos” 
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(Antunes, 2006, p.1), considera-se que esta dimensão está intrinsecamente relacionada com 

o auto-conceito – aliás, neste estudo é até conceptualizada como a sua componente 

afectiva. Assim, é legítimo evocar-se este elemento quando se fala de uma possível relação 

entre identidade e estratégias de sobrevivência - tal como Snow e Anderson (1987) 

defenderam, “modelar e manter um senso de significado e auto-estima parece 

especialmente importante para a sobrevivência, talvez porque seja o fio que permite 

àqueles que vivem à margem ou na base, reter um sentido existencial e, portanto, um 

sentido de humanidade” (p.136). Também Stein e Dixon (2008) concluíram na sua 

investigação que a auto-estima é uma variável significativamente associada às estratégias 

de coping adoptadas. 

Outro dos aspectos potencialmente pertinentes na interface entre a sobrevivência e a 

identidade e auto-estima, é talvez a aprendizagem/experiência/socialização. Nas palavras 

de Charlot (1997, p.60 como citado em Silva, 2007) “aprender é entrar num conjunto de 

relações e de processos que constituem um sistema de sentido – onde se diz quem sou eu, o 

que é o mundo, quem são os outros”. O conceito de socialização defendido por Dubar 

remete para a existência de dois processos que ocorrem em simultâneo: um individual e 

outro social, o primeiro relacionado com o processo biográfico e o segundo com o 

processo relacional (Dubar, 1997 como citado em Silva, 2007). Este fenómeno da 

aprendizagem e socialização realça a importância das dinâmicas relacionais na auto-estima 

e, concomitantemente, no auto-conceito.  
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CAPÍTULO II. 

Metodologia 

 

1. Questões que orientam a investigação 

A presente investigação tem como principal finalidade perceber, a partir da 

perspectiva dos próprios actores, (a) quais as estratégias de sobrevivência usadas pelos 

sem-abrigo; (b) qual a relação que desenvolvem com o ambiente, humano, físico e 

cronológico e (c) em que medida a condição de sem-abrigo tem impacto na sua identidade 

e auto-estima. 

Para atingir este objectivo, formularam-se as seguintes questões, que funcionaram 

como linhas orientadoras deste estudo: em relação aos sem-abrigo… 

 Quais as perspectivas que têm de abandonar essa condição, como percepcionam as 

dificuldades enfrentadas e de que forma hierarquizam as suas necessidades? 

 Quais as estratégias usadas para subsistirem na rua ao nível material e psicológico?  

 Qual a relação que estabelecem com as pessoas (família, pares, elementos dos serviços 

aos quais recorrem, transeuntes e polícia)? 

 Sentem-se alvo de discriminação? Em caso afirmativo, como a vivem e sentem?   

 Qual a relação que estabelecem com o espaço? 

 Como é vivenciada a dimensão cronológica (relação com o tempo)? 

 São identificados alguns aspectos positivos da condição de sem-abrigo?  

 Em que medida a situação de se viver na rua influencia a sua identidade e a sua auto-

estima? 

 

2. Método 

Em jeito de enquadramento, optou-se por se proceder a uma adaptação do modelo de 

compreensão da prática científica proposto por De Bruyne, Herman e Schoutheete (1982), 

o qual concebe as metodologias de investigação como um espaço quadripolar: (1) Pólo 

epistemológico – construção do objecto científico e delimitação da problemática da 

investigação; (2) Pólo morfológico – estruturação do objecto científico; (3) Pólo teórico – 

entendido originalmente como a instância metodológica em que as hipóteses se organizam 

e em que os conceitos se definem, mas adaptada ao presente estudo como as referências 
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conceptuais que orientaram a investigação; (4) Pólo técnico – métodos de recolha de 

dados. Optou-se por apresentar a sinopse da metodologia de investigação em formato 

gráfico, de modo a ser mais facilmente inteligível (c.f. Anexo 1).  

 

2.1. Referenciais metodológicos 

“Entrar no mundo do fenómeno é um método necessário quando o fenómeno é 

condenado pela moral normativa” (Matza, 1981/1969, p. 37). Assim, a Escola de Chicago - 

enquanto o movimento iniciador, a partir dos anos 20 do século XX, das investigações 

naturalistas aplicadas aos comportamentos desviantes - surge como a precursora da postura 

teórico-metodológica assumida na presente pesquisa. De facto, o trabalho desenvolvido 

pela Escola de Chicago estabeleceu a importância da investigação qualitativa no estudo dos 

comportamentos humanos (Denzin & Lincoln, 1998). 

As opções metodológicas tomadas nesta investigação encontram-se norteadas por duas 

grelhas teóricas – que constituem pressupostos da Escola de Chicago - consideradas, pela 

investigadora, como essenciais no âmbito do estudo dos fenómenos desviantes: o 

interaccionismo simbólico e a psicologia ambiental.   

Relativamente à primeira orientação conceptual (interaccionismo simbólico), pode 

sintetizar-se em três premissas, segundo o criador do termo (Blumer, 1982): o ser humano 

orienta os seus actos em relação às coisas em função daquilo que estas significam para ele; 

esse significado deriva ou surge como consequência da interacção social; os significados 

manipulam-se ou modificam-se mediante um processo interpretativo desenvolvido pela 

pessoa ao longo da sua marcha desenvolvimental. Assim sendo, os participantes não são 

percepcionados como exclusivamente determinados por forças externas, mas antes como 

agentes activos na construção do seu meio, que orientam as suas acções em função do que 

estas significam para si (Blumer, 1982). Nesta medida, nas palavras de Fernandes (1997, 

p.91), “o comportamento é, pois, sentido”. Foi justamente esta construção alegórica (versus 

literal) e analógica (versus digital) a que se pretendeu aceder, assente na premissa de que a 

realidade é sempre arquitectada de forma activa e participada pelo Ser Humano. Estas 

considerações vão ao encontro daquele que Coulon (1992) expõe como sendo o preceito 

basilar do interaccionismo: “É necessário compreender o que fazem os indivíduos 

acedendo, do interior, ao seu mundo particular”. 

No que concerne à segunda referência teórica basilar nesta investigação (psicologia 

ambiental), é definida como “o estudo do comportamento humano em relação ao ambiente 
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social e físico” (Stokols & Altman, 1991), tendo emergido durante os anos 60 do século 

XX. Por seu turno Fisher, Bell e Baum (1984) e Holahan (1982), colocam a tónica na inter-

relação entre ambiente e o comportamento humano, enfatizando a noção de influência 

recíproca que os dois elementos mantêm entre si. Ora, esta interacção destaca a noção de 

que o indivíduo estende a sua intervenção sobre o espaço ambiente, “prolongando”, sob 

diversas formas, a configuração que se desenha à sua volta pelo jogo das suas actividades e 

das suas relações.  

Quanto à relação com o espaço, Fischer (1994) compreende-a como (a) um quadro 

funcional - espaço enquanto “factor de influência e de condicionamento” (p.37); e (b) um 

espaço vivido – “investido por uma experiência sensório-motora, táctil, visual, afectiva e 

social que produz um conjunto de significações, ou seja, um espaço conta sempre uma 

história” (p. 38).  

Um dos conceitos fundamentais desta perspectiva, o qual se reveste de particular 

importância para o presente estudo, é a noção de espaço pessoal: 

É que o indivíduo não se reduz aos seus limites corporais: define-se no espaço através da 

afirmação de um lugar. O espaço é de facto concebido aqui em termos de lugar, de modo 

de ocupação do lugar que incluiu o uso que dele se faz, as actividades que nele se 

manifestam, e sobretudo o sentido que ele tem. (Fischer, 1994, p. 30) 

 

Adequação do método ao objecto 

De acordo com Lessard-Hébert, Goyette e Boutin (1990), do ponto de vista 

ontológico, o objecto de análise em ciências sociais e humanas é o mundo humano: estudar 

o social é compreendê-lo; o objecto social não é uma realidade exterior, é uma construção 

subjectivamente vivida. Assim, com uma abordagem proximal procurou-se precisamente 

conhecer o fenómeno de “dentro para fora” segundo a perspectiva dos actores sociais 

porque “ouvir os fenómenos é a única forma de os dizer correctamente” (Agra, 1993,p.7)
2
. 

Neste sentido, Blumer (1962) também parte da mesma premissa, defendendo a importância 

de 

Compreender o processo de interpretação segundo o qual eles constroem as suas acções 

(…). Uma vez que essa interpretação é feita pela unidade de acção
3
 em termos de 

objectos designados e avaliados, significados adquiridos, e decisões tomadas, o processo 

tem que ser visto a partir do ponto de vista da unidade de actuação. (p.188) 

 

                                                           
2 Aqui procedeu-se a uma adaptação da expressão original: “ouvir a droga é a única forma de a dizer correctamente”. 
3 Termo original: “Acting unit”. 
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A menção aos referenciais metodológicos deste estudo abre, assim, caminho para a 

concepção epistemológica de que este se guarnece: a fenomenologia
4
. A presente 

investigação situa-se numa racionalidade fenomenológica (que orientou a metodologia 

usada) – ao invés de positivista -, por (a) se considerar que a realidade apreendida é uma 

construção social, logo, subjectiva; (b) se privilegiar o contexto natural que atende à 

perspectiva dos actores sociais – “atitude naturalista: perceber o objecto no sistema onde é 

identificado e de que faz parte, recorrendo a posições perceptivas proximais” (Fernandes, 

1997); (c) não se ter propósitos de generalização.  

Desta forma, a investigação qualitativa – “emergente em vez de hermeticamente 

prefigurada” (Creswell, 2003) - afigurou-se como a mais adequada neste estudo na medida 

em que (a) privilegia a experiência subjectiva como fonte de conhecimento (Almeida & 

Freire, 2003; Flick, 1998), acentuando a natureza socialmente construída da realidade 

(Denzin & Lincoln, 1994) e enfatizando o interesse em conhecer como as pessoas 

experienciam, analisam e fabricam o mundo social - o que implica a ênfase nos processos e 

nos significados (Soares 2010) que não são medidos em termos de quantidade, intensidade 

ou frequência; (b) não se pretendeu estabelecer uma causalidade entre acontecimentos nem 

generalizar as observações ou confirmar/infirmar hipóteses (Silverman, 2000), mas antes 

captar os elementos da realidade que não são quantificáveis nem estatisticamente 

manipuláveis (Fernandes, 1997).  

Ferrarotti (1983, p. 49) fala da “dificuldade em poder atingir faixas sociais e estruturas 

de comportamento que, pelo seu carácter de marginalidade e o seu estado de exclusão 

social, escapam imediatamente aos dados elaborados e adquiridos formalmente”, 

apontando as abordagens qualitativas como as mais apropriadas para se aproximarem de tal 

propósito. Neste sentido, sublinham-se as palavras de Addler (1993, p.11): “acredito que a 

investigação com ênfase na observação pessoal, na interacção e na experiência, é a única 

forma de adquirir conhecimento preciso sobre o comportamento desviante”. Também 

Matza (1981/1969) afirmou que “o contacto em primeira mão com o mundo desviante 

parece o caminho mais seguro para evitar a redução do fenómeno” (p.37). Assim sendo, 

como salientou Becker (1963), quando se estuda fenómenos sociais, particularmente os 

desviantes, torna-se imperativo observar a população-alvo no seu habitat natural. Ora, 

sendo a observação participante um processo de descrição e compreensão in loco do 

sentido das trajectórias dos sujeitos, este método afigura-se de grande potencial heurístico 

                                                           
4 “A fenomenologia pretende apreender a lógica dos fenómenos subjectivos” (Herman, 1983 cit in Lessard-Hébert, 

Goyette & Boutin, 1990). 
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para o estudo dos comportamentos desviantes (Neves, 2004). Tendo em conta que, a par da 

narrativa e de como as pessoas se definem, os indivíduos expressam a sua identidade 

através dos gestos, postura e conduta (Parsell, 2011), o quotidiano apresenta-se como um 

contexto privilegiado, na medida em que revela, de modo mais realista do que o discurso, 

as estratégias de sobrevivência adoptadas. Assim, para além das entrevistas, pretendeu-se 

também um envolvimento directo com o terreno de modo a “fazer falar” as dimensões 

exploradas na investigação, que implicitamente ganham/dão forma nas/às rotinas. O 

propósito fundamental que subjaz ao uso desta técnica é precisamente a captação das 

significações e das experiências subjectivas dos intervenientes, visto que o estudo do 

fenómeno em questão implica em grande medida a exploração do contexto. Para tal, de 

forma a captá-lo com rigor urge conviver com ele, vivenciá-lo. De facto, nas palavras de 

Angrosino (2007) e de Neuman (1997), observar é um acto de apreender as actividades e 

inter-relações das pessoas através dos cinco sentidos do investigador. 

De forma complementar, a entrevista aparece também como uma técnica investigativa 

que permite colocar os actores como “emissores directos dos significados das suas 

condutas” (Fernandes, 1997). Este ponto de vista é também reforçado por Quivy e 

Campenhoudt (2008), que a encaram como um método especialmente adequado quando o 

objectivo se trata da análise do sentido que os actores dão às suas práticas e aos 

acontecimentos com os quais são confrontados. Para além disso, Lessard-Hébert e 

colaboradores (1990) afirmam que a entrevista permite ao observador participante 

confrontar a sua percepção do significado atribuído pelos sujeitos aos acontecimentos com 

aquela que os próprios exprimem. Estes autores consideram que a entrevista é não só útil e 

complementar à observação participante mas também necessária quando se trata de obter 

resultados válidos sobre crenças, opiniões e ideias dos sujeitos observados. 

Deste modo, no sentido de recolher dados fiáveis e precisos, o investigador “viola os 

cânones da investigação positivista, tornando-se intimamente envolvido com as pessoas 

que são alvo do seu estudo” (Bourgois, 2003/1995, p.13).  

 

2.2. Métodos de investigação 

 2.2.1. Entrevista semi-estruturada  

Caracteriza-se pela existência de um guião previamente preparado que serve de eixo 

orientador ao desenvolvimento da entrevista e mantém um elevado grau de flexibilidade na 
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exploração das questões, visto que estas se vão adaptando ao entrevistado (Quivy e 

Campenhoudt, 2008).   

       

       2.2.2. Observação participante 

Consiste numa técnica de investigação social em que o observador partilha, na medida 

em que as circunstâncias o permitem, as actividades, as ocasiões, os interesses e os afectos 

de um grupo de pessoas ou de uma comunidade (Anguera, 1989).  

Adoptando uma perspectiva mais abrangente, Atkinson e Hammersley (1998) e 

Angrosino (2007) consideram que a observação participante não é uma técnica de 

investigação, mas antes um modo de estar do investigador, uma vez que “não se pode 

estudar o mundo social sem se fazer parte dele”.  

 

3. Do texto ao contexto 

3.1. Participantes 

A selecção dos entrevistados e do protagonista da observação participante cumpriu 

dois critérios: (1) pessoas que vivem na rua - apropriação dos espaços públicos como local 

de habitação (Fischer, 1994); (2) pessoas com quem antecipadamente se criou uma relação 

amistosa. Em relação a este último aspecto, considera-se um factor importante o 

conhecimento prévio e a proximidade relacional, alcançados através de uma experiência de 

voluntariado desenvolvida desde Janeiro de 2012
5 -, pois parecem ter sido auxiliadores do 

acesso aos sujeitos.  

De modo a facilitar a entrada no terreno foi também usado um actor-chave (“key 

actor”
6
) ou intermediário de terreno

7
 – alguém que viveu na rua durante dois anos e que 

actualmente mantém relacionamentos amigáveis com pessoas sem-abrigo. 

Foram entrevistadas 10 pessoas
8
 (9 homens e uma mulher), com idades compreendidas 

entre os 26 e os 61 anos (M=43). O tempo de permanência na situação de sem-abrigo 

                                                           
5 Integração de uma equipa de voluntários de uma IPSS que realiza rondas nocturnas em 4 locais do Grande Porto, 

fornecendo alimento, roupa e calçado a quem recorre à viatura móvel. 
6 O termo é sugerido por Fetterman (1989) - como alternativa ao conceito da antropologia “informante privilegiado” -, 

para designar um elemento integrado nas redes sociais da comunidade de estudo, que desempenhe um papel de ligação 

entre o investigador e a população-alvo. Nas palavras de Fernandes (1998), “o seu [do intermediário] valor instrumental 

reside na possibilidade de nos facilitar a mediação da nossa presença com os actores do terreno”.  
7 Fernandes (1997). 
8 C.f. Anexo 2 para ver os dados principais dos participantes. 
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variava dos três meses aos cinco anos e meio (M=17meses), sendo que seis dos sujeitos se 

encontravam a viver na rua há pouco tempo e os restantes quatro há muito tempo
9
. 

A observação participante foi desenvolvida junto de um dos sujeitos entrevistados (51 

anos, 7 meses a viver na rua) ao longo de uma semana.   

 

     3.2. Procedimento 

 3.2.1. Recolha dos dados  

Antes mesmo de se realizar a revisão de literatura e com o intuito de explorar ideias no 

que toca aos campos de análise da investigação, realizaram-se duas entrevistas 

exploratórias: uma à intermediária de terreno e a outra a uma técnica (psicóloga) de uma 

instituição social associada ao apoio desta população. Estas entrevistas, não directivas, na 

verdade mais não foram do que conversas casuais (Fetterman, 1998) guiadas por questões 

muito abertas e permitiram desenvolver algumas concepções sobre o que seria interessante 

estudar no seio da população dos sem-abrigo. A par da revisão bibliográfica elaborada, 

estas entrevistas contribuíram para definir aquelas que viriam a ser as dimensões da 

investigação: estratégias de sobrevivência; identidade/auto-estima e relação entre ambas.   

Posteriormente, procurou-se construir uma entrevista semi-directiva, de modo a 

explorar o grau de profundidade dos elementos de análise recolhidos. O objectivo desta 

consistiu na apreensão, (a) das estratégias de sobrevivência usadas para fazer face às 

adversidades da vida na rua; (b) da fala identitária (Silva, 2007) e dos significados 

atribuídos ao eu; e (c) da relação com o ambiente humano, físico e cronológico. Sendo 

certo que a formulação das questões colocadas se encontra alicerçada numa “reflexão 

teórica e num conhecimento preparatório do fenómeno estudado” (Quivy & Campenhoudt, 

2008), fornecendo à investigação um fio condutor. Numa primeira fase elaboraram-se duas 

entrevistas experimentais (uma à intermediária de terreno e outra a uma pessoa sem-

abrigo), através das quais foi possível melhorar o guião (c.f. Anexo 3). Seguiu-se então o 

período de realização de 10 entrevistas semi-estruturadas e das respectivas transcrições.  

No âmbito da observação participante, fez-se o acompanhamento, ao longo de uma 

semana, de uma pessoa sem-abrigo, desde o momento em que acordava até à altura em que 

se ia deitar, num total de 70 horas. De forma a delimitar o campo de análise – que se 

                                                           
9 O ponto de corte usado neste estudo coincide com a definição de “sem-abrigo crónico” (chronical homeless) do U.S. 

Department of Housing and Urban Development (HUD), 2011: Alguém que esteve continuamente sem-abrigo durante 

um ano ou que teve quatro ou mais episódios de sem-abrigo nos últimos três anos. Consultar em: 

https://www.onecpd.info/resources/documents/HEARTH_HomelessDefinition_FinalRule.pdf 

https://www.onecpd.info/resources/documents/HEARTH_HomelessDefinition_FinalRule.pdf
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pretendia não demasiado circunscrito nem demasiado amplo –, foi elaborada uma grelha de 

observação (c.f. Anexo 4). A observação, embora delimitada por essa grelha (baseada em 

categorias que a imersão no terreno permitiu considerar que são significativas para os 

participantes), revelou-se holista, intensiva e circunstanciada. Importa ressalvar que houve 

preocupações no que concerne à ética no acesso ao terreno: garantia da confidencialidade 

dos dados e adopção de uma postura íntegra, empática, autêntica e respeitadora.  

 

3.2.2. Tratamento e análise dos dados 

A análise de conteúdo é uma técnica de tratamento de informação, e não um método 

(Vala, 1986); e visa obter, através de procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição 

do conteúdo das mensagens, indicadores que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção destas mensagens (Bardin, 2011/1977).  

Numa primeira fase, utilizou-se o programa NVIVO10
10

 para reduzir os dados brutos 

e organizar a informação, inserindo os dados das entrevistas em categorias temáticas
11

. De 

seguida, já com as categorias compostas
12

, procedeu-se a uma exploração manual 

detalhada do material. Exploração essa, que depois de uma revista cuidada, permitiu a 

composição do texto da apresentação dos resultados (descrição dos dados obtidos). Depois, 

complementou-se os resultados das entrevistas com as informações resultantes da 

observação participante – inseridas também em categorias. Por fim, seguiu-se a articulação 

dos dados do presente estudo com (a) outras investigações efectuadas; (b) a revisão de 

literatura e (c) quadros conceptuais com aplicação que se considerou pertinente no domínio 

dos sem-abrigo.  

 

                                                           
10 Software de análise qualitativa de dados. 
11 C.f. Anexo 5, para consultar os indicadores das dimensões, categorias, subcategorias e componentes que permitiram a 

análise dos dados & c.f. Anexo 6 para consultar os gráficos das três dimensões do estudo e respectivas categorias. 
12 Considera-se pertinente referir que, antes de se proceder à análise propriamente dita, se realizou, junto de pares, uma 

revisão das categorias, uma vez que esta acção confere validade interna ao estudo. 
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CAPÍTULO III. 

Apresentação e discussão dos resultados 

 

1. Estratégias de sobrevivência 

1.1. Perspectivas de sair da rua 

Todos os participantes manifestam desejo de sair da condição de sem-abrigo (e.g. 

“Nunca quis tanto alguma coisa na vida” - E3J; “O que me move é ir-me embora” – E2M), 

mas apenas metade revela que se sente capaz de o fazer, o que é congruente com o estudo 

de Jesus, 2008. É de salientar que a outra metade – a que declara que não é competente 

para o conseguir – é composta pelos sujeitos que vivem na rua há mais tempo (“Não 

consigo dar a volta, já vejo a rua como uma morada vitalícia” – E5B), indicando que o 

tempo de permanência na rua (a) aumenta a conflitualidade interior entre desejos e 

realidades (Telheiro, 2013) e (b) promove a sensação de se estar enclausurado num círculo 

e a percepção de haver poucas oportunidades para o quebrar (Williams & Strickley, 2011). 

No que concerne à percepção das condições necessárias para abandonar a situação de 

sem-abrigo, a maioria dos indivíduos (oito) refere o trabalho e o alojamento regular como 

os principais agentes – dado correspondente às investigações de Jesus (2008), de Rosa 

(2012) e de Silva (2011) -, seguidos da melhoria da relação com a família. Também a sorte 

e o abandono dos consumos de substâncias (drogas e álcool) são mencionados como “o 

empurrãozinho/o click” (E2M) necessário para a concretização da ambição de sair da vida 

na rua, tal como é apontado no estudo de Silva (2011). Um dos participantes, adoptando 

uma perspectiva macrosocial, alude ainda para a necessidade de continuação do bom 

trabalho das instituições sociais; do aumento da eficácia da segurança social; da 

diminuição da taxa de desemprego; da igualdade de oportunidades e da melhoria das 

condições económicas do país – conjunturas que considera essenciais para se abandonar a 

vida na rua e que se apresentam como altamente associadas à percepção dos factores que 

conduziram à situação. Este facto opõe-se às conclusões de Lopes e Mendonça (2009), que 

indicam que os sem-abrigo compreendem os acontecimentos que os levam à vida na rua - e 

que reforçam a permanência nesta condição -, como um fracasso individual, e não como 

uma questão social. 
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      1.2. Percepção das dificuldades 

As adversidades indicadas pelos participantes vão desde (a) o nível material básico - 

não conseguir dormir; apanhar frio; não ter dinheiro; ter uma alimentação deficitária, (b) 

até dificuldades com uma conotação mais interior/ subjectiva - “a família virar as costas” 

(E10Z); desocupação do tempo (dado semelhante à investigação de Mast, 2008); falta de 

privacidade; lidar com a frustração das tentativas falhadas de sair da vida na rua; estar 

longe de figuras afectivas significativas; passando por (c) dificuldades consideradas 

acrescidas devido ao facto de se viver na situação de pessoa sem-abrigo - parar os 

consumos de drogas (resultado também encontrado em Garibaldi, Conde-Martel, & 

O’Toole, 2005; Ogden & Avades, 2011 e Thompson et al. 2010) e não arranjar trabalho 

(tal como referido em Bento & Barreto, 2002; Lopes & Mendonça, 2009; Ogden & 

Avades, 2011; Rosa, 2012 e Williams & Strickley, 2011).  

Um dos participantes, sustentando a sua tese de que “viver na rua, mais do que a luta 

pela sobrevivência, é uma luta pela dignidade” (E5B), afirma que “não é nada fácil fazer 

com que nos olhem com consideração”, portanto, “conservar a decência, a honra” é 

apontado como o principal obstáculo na vida de quem vive sem-abrigo, uma vez que “a 

gente não tem um objectivo para acordar de manhã – a não ser desenrrascarmo-nos por 

mais um dia, ficar 24 horas sem morrer -, não há nada por que lutar nem ninguém por 

quem lutar, não se pertence a nada nem a ninguém, não se tem rumo”. Esta afirmação vai 

ao encontro de Biswas-Diener e Diener (2006), que asseguram que as necessidades de 

realização pessoal e de auto-estima positiva são tão importantes como as necessidades 

básicas. Também Bourgois (2003/1995) – embora referindo-se a outro tipo de população 

em situação de vulnerabilidade
13

 - certifica que “tal como a maioria dos humanos, além da 

subsistência material, eles também procuram dignidade e realização pessoal” (p. 324). 

  

     1.3. Necessidades prioritárias 

A maioria dos participantes (oito) assegura que o abrigo é a necessidade mais urgente 

de alguém que vive na rua – dado consonante com o estudo de Garibaldi e colaboradores 

(2005) -, seguindo-se a alimentação e a privacidade, tal como indica também McBride, 

2012.   

São ainda mencionadas a higiene, a roupa e um meio de subsistência económica, para 

além do apoio da família. Por seu turno, um dos indivíduos declara que a necessidade mais 

                                                           
13 Vendedores de crack em East Harlem  (Manhattan, Nova York). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Manhattan
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iminente de uma pessoa sem-abrigo é “não se esquecer que merece respeito e estima” 

(E5B).  

 

     1.4. Sobrevivência física e material 

 1.4.1. Acções, locais e condições  

No que diz respeito ao abrigo, os locais referidos pelos indivíduos foram as portas e as 

traseiras dos prédios; os lugares abandonados (fábricas e casas) e as portas e os interiores 

de bancos. Dois participantes mencionaram ainda estadias esporádicas em casa de 

familiares, o que se revela congruente com a investigação de Fernandes (2006). Quanto às 

acções levadas a cabo para satisfazer a necessidade de abrigo, as estratégias adoptadas 

pelos sujeitos revelaram-se bastante similares: dispor de papelão (buscando-o no caixote 

do lixo ou nos supermercados) e cobertores (solicitados nas esquipas de rua que fazem 

rondas nocturnas ou trazidos de instituições onde estiveram alojados); pedir a pessoas do 

prédio para guardar os materiais.  

Relativamente às condições sócio-ecológicas consideradas atractivas na obtenção de 

abrigo, a maioria dos indivíduos indica (a) a necessidade de ser uma zona calma e 

recôndita, de modo a poderem dormir sossegados e longe dos olhares dos transeuntes e (b) 

a importância de ser um local o mais resguardado possível, por causa do mau tempo. A 

higiene do sítio; a proximidade deste a locais estratégicos de utilidade para os sujeitos 

(e.g.: “perto de sítios para comer” – E5B; “fico aqui porque é à beira da casa da minha 

mãe” – E9F; “Fica perto do centro comunitário, onde passamos o dia” – E6A); e o 

movimento diurno da zona para facilitar a mendicidade, são também condições que 

favorecem a escolha do local de abrigo. Dois dos participantes mencionaram ainda a 

relevância das pessoas que frequentam os locais (“se as pessoas daqui da rua não fossem 

fixes, não dormia aqui” – E10Z) e a preocupação com a segurança (“moro à porta do banco 

por causa da câmara de segurança, para ninguém me fazer mal” – E2M). Portanto, a 

escolha dos locais de pernoita obedece a necessidades de alimentação, a razões de ordem 

climática e ainda a motivos de sociabilidade e bem-estar (Fernandes, 2006). Estas 

considerações aludem para a noção de “estado de dependência do lugar”, que surge quando 

o ocupante percebe que um determinado espaço preenche melhor as suas necessidades do 

que outros espaços alternativos (Stokols & Altman, 1991). 



Capítulo III – Apresentação e discussão dos resultados 

31 
 

No que concerne à alimentação, é de salientar que todos os participantes recorrem às 

carrinhas
14

 e que a maior parte (oito) recorre à distribuição gratuita de refeições por parte 

de algumas instituições sociais da cidade. Alguns sujeitos referiram ainda a compra de 

alimentos em cafés, supermercados e/ou restaurantes e o fornecimento por parte de amigos 

e familiares. 

Quanto à obtenção de dinheiro, a actividade de arrumar carros
15

 é mencionada por 

metade dos sujeitos, seguindo-se a mendicidade e a ajuda financeira de amigos. O RSI 

(rendimento social e inserção), o trabalho remunerado em feiras e as actividades artísticas 

(vender desenhos) são também estratégias relatadas. Dois dos indivíduos descreveram 

ainda o envolvimento em actividades criminais (tráfico de droga, roubo e “biscates 

manhosos”) como forma de subsistência monetária – conclusão obtida também nos estudos 

de McBride, 2012; Miner, 1990; Silva, 2011 e Williams e Strickley, 2011. Relativamente a 

este último aspecto – os actos ilícitos -, afigura-se como importante ressalvar que, tal como 

constatado por Evans e Forsyth (2004), os sujeitos utilizam a negação da vítima como 

estratégia de neutralização
16

 evocada no âmbito da prática delituosa: e.g.: “Dos nossos 

[habitantes do Porto] tenho pena [de roubar]. Mas dos turistas não…se vêm viajar é porque 

têm dinheiro, não lhes deve fazer muita falta!” (E5B). 

Outro dado interessante prende-se com o longo tempo de permanência na rua, que 

parece ser um factor facilitador da angariação de dinheiro, isto é, os sujeitos que estão há 

mais tempo a viver na condição de sem-abrigo reconhecem que o facto de as pessoas já os 

conhecerem favorece a doação de dinheiro. Aliás, foi possível observar este fenómeno na 

semana que se passou com D.: os moradores dos prédios e os funcionários dos 

estabelecimentos da rua onde este se encontrava, ofereciam-lhe moedas quase diariamente. 

Ainda no que se refere à obtenção de dinheiro, a observação participante desvendou 

que a linguagem corporal de D. durante a interacção com os transeuntes na actividade de 

arrumar carros, traduzia subserviência: cabeça baixa, manter a distância pessoal, evitar o 

contacto ocular, não estabelecer diálogo. Esta postura, aliada às características pessoais de 

D. (delicadeza, humildade, serenidade), revela-se como uma condição benéfica para a 

                                                           
14 Equipas de rua, pertencentes a instituições ou oriundas de iniciativas de carácter particular, que realizam rondas 

nocturnas de distribuição de recursos (alimentação, vestuário, calçado, produtos de higiene, cobertores). 
15 Durante a observação participante verificou-se que D. escolhia o local para arrumar carros tendo em conta 

determinadas características que o tornavam atraente para esse fim: rua movimentada, localizada perto de locais 

significativos para ele (jardim; hospital onde vai visitar a sobrinha; local de paragem das carrinhas), frequentada por 

pessoas de nível socioeconómico elevado (com poder de compra) e proporcionadora de resguardo face às condições 

climatéricas (sombra, abrigo da chuva e do frio). 
16 Estratégias de neutralização são técnicas usadas por pessoas que cometem actos ilegais, para legitimar as suas acções. 

A “negação da vítima” consiste em acreditar que a vítima merece sofrer a acção que foi perpetrada contra si - Matza e 

Sykes (1957). 
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obtenção de dinheiro, pois parece ser um traço apreciado pelos transeuntes, facilitando a 

empatia/compaixão. Esta consideração revela-se consonante com a literatura: Bender e 

colaboradores, 2007; Evans e Forsyth, 2004 e Hilton e DeJong, 2010. 

 Relativamente aos cuidados de saúde, dois dos sujeitos relataram ainda não terem 

precisado, enquanto a maioria dos restantes afirma dirigir-se aos hospitais públicos e aos 

centros de saúde, sendo que um dos participantes referiu a obtenção de analgésicos através 

dos voluntários das carrinhas. É de destacar o facto de um dos indivíduos recusar 

frequentar os locais que prestam cuidados de saúde, fruto de ter experienciado situações 

em que foi alvo de discriminação (“prefiro morrer de dores do que ir” – E5B).  

No que toca à higiene, os locais usados pelos participantes são os balneários públicos e 

as instituições sociais. Em relação à roupa, recorrem maioritariamente às equipas de rua 

das instituições sociais, sendo que a ajuda da família e os caixotes do lixo são também 

referidos. Quanto ao transporte, andar de metro sem pagar e andar a pé são os meios mais 

mencionados.  

 

1.4.2. Obstáculos 

Os sujeitos sublinham ainda os obstáculos encontrados na satisfação das necessidades 

supracitadas, nomeadamente: (a) a obrigatoriedade de execução de entrevistas para aceder 

a determinados serviços (balneários, cantinas das instituições e locais de alojamento 

temporário); (b) a escassez de instituições de apoio à população sem-abrigo em certos 

locais nos arredores da cidade; (c) a inexistência de entidades que forneçam géneros 

alimentares ao domingo; (d) o impedimento, por parte da polícia e dos moradores, de 

ocupação de determinados lugares para dormir; (f) o facto de ter de se pagar para aceder 

aos serviços públicos de higiene. Alguns destes aspectos são também indicados noutras 

investigações: Bento e Barreto, 2002; Casey, Goudie e Reeve, 2008; McBride, 2012 e 

Rosa (2012). 

No que diz respeito aos centros de alojamento temporário, alguns participantes 

referem que estes assumem modos de funcionamento que também se constituem como um 

entrave à satisfação da necessidade de abrigo: (a) o facto das respostas que existem serem 

transitórias - tal como referido por Barreto e Bento, 2002, Gil e colaboradores, 2005, 

Nogueira e Ferreira, 2007; (b) a grande conflitualidade entre os utentes e no seio da própria 

equipa técnica; e (c) a severidade das regras e das rotinas e a falta de privacidade. Estes 

aspectos são consonantes com as conclusões de outros estudos, nomeadamente 



Capítulo III – Apresentação e discussão dos resultados 

33 
 

Burlingham, Andrasik, Larimer, Marlatt e Spingner, 2010; Ogden e Avades, 2011 e Silva, 

2011. 

 

1.4.3. Variações sazonais 

São também mencionadas algumas variações sazonais no que concerne às estratégias 

usadas na satisfação das necessidades, a saber: no Inverno tem de haver mais esforços para 

angariar dinheiro (e.g.:“no Verão parece que as pessoas se soltam, ficam mais dadas” – 

E1N) e urge adquirir mais cobertores e encontrar um sítio mais resguardado. Por seu turno, 

o Verão exige que se tome banho com mais frequência, dado o calor intenso que se faz na 

cidade – “Na altura de calor temos de nos lavar mais vezes porque fica-se com um cheiro 

muito mau” (E5B). 

 

     1.5. Sobrevivência psicológica  

Foi possível constatar a existência de alguns comportamentos que se afiguram como 

estratégias de coping ao nível da “protecção do self” (Snow & Anderson, 1987). As mais 

evidentes vão ao encontro da literatura e consistem: (a) na espiritualidade – e.g.: “Tenho 

muita fé em Deus, ele apoia-me, aparece sempre que me sinto miserável” (E7D) - Hein, 

2006; Bender et al., 2007; e Wassermna, Clair e Platt, 2012; (b) no consumo de álcool e 

drogas - “esta minha vida é uma merda e quando eu bebo estou bem” (E4C); “ao menos 

durante aqueles minutos [em que consome heroína] eu não sofro, é tudo maravilhoso” 

(E3J) - Alvarez, Alvarenga e Rina, 2009; Applewhite, 1997; Burlingham et al., 2010; 

Garibaldi et al., 2011; Lee, Liang, Borus e Milburn, 2011; McBride, 2012; O’Toole, 2005; 

Ploeg e Scholte, 1997; Thanem, 2011; Williams e Strickley, 2011. O facto do abuso de 

substâncias surgir como uma estratégia de sobrevivência psicológica faz jus à afirmação de 

Bourgois (2003/1995, p.2): “O abuso de substâncias é meramente um sintoma - e um 

símbolo vivo – de profundas dinâmicas de marginalização social e alienação.”  

O grupo de pares também é referido pela maioria dos sujeitos (oito), apresentando-se 

como uma fonte de suporte significativa – e.g.:“acho que se andasse sozinho, já tinha dado 

em tolinho” (E8H). Esta evidência vai ao encontro de outros estudos: Ploeg e Scholte, 

1997; Rew, 2000; Silva, 2011; Thompson e colaboradores, 2010. A importância atribuída 

aos pares foi verificada ainda na observação participante, visto que, para D., o seu grupo de 

pares (a) constituía um refúgio nas alturas em que se sentia ameaçado ou inseguro; (b) 
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afigurava-se como uma oportunidade de aprendizagens significativas no que toca à 

literacia – os pares ensinavam-no a ler; e (c) representava o momento de maior satisfação 

da sua rotina. 

Um dos participantes reportou-se ao seu animal de estimação como sendo uma figura 

de apoio e segurança: “o meu cão nunca me abandona, é um animal fiel, ele dá-me muita 

força, é o meu amigo mais verdadeiro” (E3J), o que é um aspecto referido também noutros 

estudos: Bender e colaboradores, 2007; Rew, 2000; Silva, 2011.  

Outro dado pertinente consiste na adopção de determinada atitude como forma de 

subsistência – e.g.: “aqui na rua há em ache que sou emproado e violento, mas não 

sou…foi tipo uma capa que arranjei para não me comerem por lorpa nem se esticarem 

muito” (E8H). Esta estratégia também emerge nas investigações de Casey e colaboradores 

(2008) e Alvarez e colaboradores (2009) e remete para o conceito de “fachada”, elaborado 

por Goffman (1986) – “parte do desempenho do indivíduo que funciona com o intuito de 

definir a situação para os que observam o desempenho” (p. 34). 

Acerca das estratégias de sobrevivência psicológica, a identidade surgiu como uma 

dimensão fulcral no discurso dos sujeitos, sendo de salientar que dois entrevistados 

manifestam uma clara demarcação em relação aos seus pares, tornando-se evidente que, 

apesar de reconhecerem que objectivamente fazem parte de um grupo (pessoas que vivem 

na rua), tendem a reafirmar a sua individualidade – e.g. “Eu não sou o sem-abrigo…aquele 

típico, a figura que a gente tem na cabeça do sem-abrigo, neste momento estou sem-

abrigo…é apenas uma circunstância.” (E2M). Acresce o facto de se apresentarem como 

moralmente superiores às outras pessoas sem-abrigo (e.g.: “pra estacionar carros é preciso 

que a pessoa esteja já um bocado desligada deste mundo” e “eles [os sem-abrigo que 

consomem drogas] perdem os objectivos, deixam de traçar metas”- E2M) e de se afastarem 

cognitiva e comportamentalmente das pessoas que vivem na rua há mais tempo
17

: “não 

gostam de estar presos a responsabilidades” (E2M); “há pessoas que já estão de tal maneira 

enraizadas que já não vão sair” (E2M); “muitos vivem na rua porque querem, não querem 

fazer nada e já se acomodaram àquele estilo de vida” (E8H). Deste modo pode perceber-se 

que o facto de tecerem determinados juízos de valor acerca dos pares (e.g. “Eles [os sem-

abrigo] fazem um alarido bestial, mas são uns paz de alma inofensivos” – E2M; “conheço 

muitas pessoas que andam na rua e podiam estar bem na vida…uns porque não querem, 

outros porque não tiveram juízo...” – E8H), parece legitimar a sua posição de 

distanciamento.  
                                                           
17 Dado congruente com o grupo dos “aspirant exiters”, no estudo de Farrington e Robinson (2010).  
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Noutras investigações (Casey et al., 2008; Lopes & Mendonça, 2009; Thanem, 2011; 

Wassermna et al., 2012) também se constatou este desprendimento face aos pares, sendo 

que os mecanismos de rejeição de uma identidade colectiva mais referidos consistiram em 

fazer comparações sociais que rejeitam semelhanças entre eles próprios e as outras pessoas 

sem-abrigo e em manter a consistência com a identidade domiciliária
18

 (auto-conceito 

centrado em papéis desempenhados no passado). 

 

     1.6. Princípios gerais de sobrevivência  

O sujeito que, no universo dos participantes, está na rua há mais tempo (5,5 anos), 

anuncia alguns pressupostos de sobrevivência para quem vive em situação de sem-abrigo: 

(a) o combate à falsa liberdade: “a gente torna-se escrava da liberdade…temos que 

contrariar isso para não perdermos a sanidade, [que é um risco que] quem está há muito 

tempo na rua, corre” - E5B; (b) a urgência da adaptação (também salientada no estudo se 

Jesus, 2008): “na rua ou te adaptas ou és engolido” – E5B; e (c) a destreza (inter)pessoal
19

: 

“na rua temos de ser espertos: saber evitar situações perigosas, saber onde estão as ajudas, 

saber em quem podemos confiar, saber negociar, conhecer bem os espaços” – E5B. Em 

relação a este último aspecto (destreza interpessoal), outro dos participantes acrescenta a 

necessidade de andar sempre com “os olhos bem abertos”, uma vez que “na rua há mais 

quem nos queira mal do que quem nos queira bem” – E8H.  

Por seu turno, um dos entrevistados alerta ainda para dois comportamentos que 

enuncia como sendo formas de não sucumbir à vida na rua: (a) a obrigatoriedade de traçar 

objectivos para o futuro: “Eu não falo em suicídio, apesar da situação em que estou, porque 

eu sonho…e é por isso que eu durmo bem à noite, porque eu quero continuar a ter um 

projecto, eu tenho qualquer coisa que quero atingir” – E2M; e (b) a rejeição do consumo de 

drogas: “Isto é cansativo e é preciso ter muita força pra um gajo não se meter na droga e 

no álcool…acho que é um escape muito aliciante e não quero ter nada a ver com isso, por 

isso é que quero estar sempre bem resolvidinho da cabeça, pra nunca cair nisso!” – E2M.  

Também a família foi referida como um pressuposto geral de subsistência na vida na 

rua: e.g. “ [já pensei em me matar muitas vezes], mas penso sempre na minha filha e é por 

ela que não faço isso.” (E9F).  

 

                                                           
18 Conceito de Osborne (2002). 
19 Competências representadas no conceito “street smart”, presente em outros estudos: Bender et al. (2007) e Kidd & 

Davidson (2007). 
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     1.7. Fontes de suporte 

 1.7.1. Recursos para atenuar as dificuldades  

Metade dos sujeitos enfatiza o papel da segurança social, adiantando algumas 

sugestões para aumentar a eficácia deste sistema e expandir a sua intervenção: (a) alojar as 

pessoas em quartos, ao invés dos albergues, visto que essa acção pouparia dinheiro ao 

Estado
20

; (b) fazer um levantamento epidemiológico da população sem-abrigo – “as 

doutoras da segurança social deviam levantar o traseirinho e vir cá fora saber quem é que 

está na rua, em que condições está, porque é que está, quais são os objectivos e o projecto 

de vida, o que é que a pessoa precisa” (E2M) -, para posterior acompanhamento; (c) 

executar uma parceria com as forças militares (exército, marinha e força aérea), de forma a 

permitir simultaneamente “saídas profissionais, alojamento, comida e o ensino de métodos 

e disciplina” (E2M). São ainda propostas outras iniciativas de carácter comunitário: os 

supermercados e os restaurantes serem autorizados a doar os excedentes a pessoas 

carenciadas e a autarquia fornecer oportunidades de trabalho como jardinagem, limpeza da 

cidade e das florestas. Alguns destes aspectos são igualmente referidos em estudos 

recentes: McBride, 2012; Telheiro, 2013. 

Quatro dos indivíduos salientam ainda a pertinência de mudanças à escala macro-

social: “uma situação política e económica diferente, com mais condições de habitação 

social e políticas de criação de emprego” (B5B) e “uma sociedade com igualdade de 

oportunidades” (E1N). Os participantes revelam, portanto, uma grande consciencialização 

política, indo ao encontro das conclusões enunciadas pelos estudos do Instituto de 

Segurança Social (Gil et al., 2005), que enfatizam que a abordagem macro se tem centrado 

na inadequação de determinadas estruturas sociais para explicar a natureza do fenómeno e 

a sua incidência: mercado de habitação inapto para responder de forma satisfatória a todas 

as situações; mercado de trabalho caracterizado por altos níveis de desemprego e baixos 

salários e serviços sociais incapazes de fornecer suportes apropriados no tempo e no 

espaço. 

 

  1.7.2. Apoios mais úteis 

 A maior parte dos participantes (nove) realça o trabalho das cantinas sociais (“se não 

tivéssemos o apoio dos refeitórios andávamos todos a bater com a cabeça nas paredes!” – 

                                                           
20 “O Estado gasta 600€ mensais por cabeça num albergue, e apenas 170€ num quarto” – E10Z. 
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E2M) e das equipas de rua (“as carrinhas são o essencial da gente” – E1N), sendo evidente 

nos seus discursos a noção que possuem da sua dependência face aos serviços de acção 

social, tal como indicado no estudo de Gil e colaboradores (2005), de Ogden e Avades 

(2011) e de Paugam (2000). No que concerne à utilização dos serviços, os sujeitos evocam 

motivos de ordem material (fornecimento de alimentação, vestuário, cobertores e produtos 

de higiene) e também psicológica – e.g.: “as carrinhas dão-me comida e amigos” (E7D). 

As informações mencionadas pelos participantes quanto a estes apoios institucionais 

contradizem as investigações de Gil e colaboradores (2005) e de Ogden e Avades (2011), 

que apontam para percepções negativas dos indivíduos face à eficácia da intervenção.   

Os participantes que se encontram a viver na rua há mais tempo exaltam também os 

transeuntes como sendo uma fonte de suporte significativa, alegando que “as pessoas já 

nos conhecem, confiam e gostam de nós” (E10Z). É ainda destacado o apoio de amigos e 

familiares, de técnicas de serviço social e, essencialmente, do grupo de pares. Este último é 

um dado que corrobora a literatura, na medida em que há estudos que apontam os pares 

como uma fonte de suporte significativa ao nível pragmático (com utilidade prática no dia-

a-dia) mas também, e sobretudo, emocional – e.g. Applewhite, 1997; Biswas-Diener e 

Diener, 2006; Lopes e Mendonça, 2009; Ogden e Avades, 2011. Ora, estes dados 

contradizem Baptista (2004, p. 36), que afirma que os sem-abrigo estabelecem com os 

pares “relações meramente funcionais, [e estão] longe de se poderem constituir enquanto 

elementos de efectivo suporte.” 

 

2. Relação com o ambiente 

     2.1. Ambiente humano – as pessoas 

      2.1.1. Relacionamentos interpessoais 

No que respeita às relações familiares, é notória a existência de rupturas e conflitos, 

sendo que, em alguns casos, a fragilidade desses laços foi um factor que contribuiu para a 

situação actual de sem-abrigo (e.g.: “não estava para aturar aquilo [as desavenças] em 

casa” – E1N) – um dado claramente ilustrativo de disfuncionalidade ao nível das 

trajectórias individuais e relacionais. O historial de relacionamentos familiares 

desestruturantes é de tal modo gritante, que, em alguns sujeitos, as saídas de casa - tal 

como referido nos estudos de Casey e colaboradores (2008) e Burlingham e colaboradores 
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(2010) -, aparecem como forma de fugir à violência - e.g.:“Foi por causa do meu irmão que 

eu bazei, ele batia-me e não me deixava entrar em casa.” – E9F). 

É de salientar que dois dos sujeitos se encontram totalmente afastados de toda a 

família: “Não falo com as minhas filhas…cortaram comigo há muito tempo. Tenho uma 

irmã em Guimarães mas não falamos e as outras irmãs estão no estrangeiro e nem sabem 

de mim nem eu delas” (E4C); “Tenho só um irmão que trabalha fora e já não ouça falar 

dele aos anos. E também tenho uma filha que nunca cheguei a conhecer porque a minha 

ex-mulher nunca me deixou ter contacto com ela” (E5B). Acrescente-se o facto de outros 

indivíduos relatarem um profundo distanciamento, marcado pela escassez de envolvimento 

emocional - e.g.: “Não sou muito próximo. Eles não querem saber e eu também não 

procuro” (E6A); “Eu sou um bocado desligado da família.” (E2M). As rupturas familiares 

são, com efeito, um aspecto muito evocado pela literatura – e.g.: Bento e Barreto, 2002; 

Maccio e Schuler, 2012; Mast, 2008; McBride, 2012 e Rosa, 2012. 

Para além destes rompimentos e afastamentos afectivos, é possível perceber que há 

participantes que mantêm relacionamentos familiares conflituosos (e.g.: “Não me dou com 

o meu pai nem falo pra ele.” – E1N; “Da parte do meu pai, o nosso relacionamento nunca 

foi muito famoso.” - E8H; “a relação com o irmão é distorcida…ele nunca gostou de mim), 

que se apresentam como fortemente desestruturantes do percurso individual.  

Por outro lado, corroborando os dados de Williams e Strickley (2011), metade dos 

indivíduos afirma a existência de uma estabilidade relacional saudável com alguns 

membros familiares (e.g.: “Com a minha mãe [a relação] é cinco estrelas” - E9F; “Os meus 

dois irmãos são meus amigos, ajudam-me sempre que estou apertado. - E10Z), sendo 

manifesta a importância que atribuem a estas figuras e os sentimentos de satisfação que lhe 

estão associados (e.g.: “Adoro a minha pequenina [afilhada] e os outros sobrinhos, deixam-

me sempre feliz!” – E7D). Apesar disso, apenas uma minoria (três) mantém um contacto 

regular com os familiares.  

Quando questionados acerca da sua relação com os pares, metade dos participantes 

afirma que é bastante satisfatória, chegando mesmo a evidenciar um forte sentimento de 

identidade colectiva – e.g.: “Somos todos um bando de irmãos!” (E1N). Contudo, os 

restantes sujeitos, apesar de esclarecerem que, no geral, as relações que estabelecem com 

os pares são positivas, guardam reservas no que toca ao envolvimento emocional com 

alguns deles, alegando que já vivenciaram más experiências – e.g.: “Tenho dois grandes 

amigos na rua, agora o resto, eu não passo cartão…já tive uns desacatos” (E10Z).  
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A propósito do relacionamento com os pares, através da observação participante foi 

possível constatar a existência de algumas dinâmicas peculiares: (a) fronteiras claramente 

definidas entre os grupos de pares que se encontram ao final da tarde na rotunda da 

Boavista - “Oh D., anda para aqui que este é que é o teu rebanho!”, disse um dos amigos de 

D. no momento em que este se intrometeu na conversa de outro grupo; (b) lideranças 

espontâneas – no grupo de D. há uma figura, que foi eleita “naturalmente” como líder, 

dadas as suas qualidades (tomada de decisão, estilo de comunicação assertivo com os 

outros grupos, entusiasmo contagiante, convicção, sociabilidade, capacidade de persuasão), 

e é notório que o grupo tende a “absorver” as suas características. 

No que se reporta à relação estabelecida com os elementos dos serviços aos quais 

recorrem, todos os indivíduos manifestam um grande contentamento, tal como indicado no 

estudo de Silva (2011) - e.g.: “Ui, adoro! Dou-me muito bem com toda a gente! São 

pessoas que merecem muito a minha consideração!” (E4C). A qualidade afectiva da 

relação estabelecida com os elementos dos serviços foi fácil de perceber através da 

observação participante, uma vez que D. demonstrava grande estima pelos mesmos.   

Relativamente à relação com os transeuntes, apenas um sujeito referiu que é 

inexistente, uma vez que não se costuma aproximar dos estranhos, e outro mencionou que 

interage com os estes de forma indiferente, isto é, emocionalmente distante. Alguns 

participantes declararam que o contacto que têm com os transeuntes depende da forma 

como são encarados pelos mesmos, evidenciando a importância dos outros enquanto 

referencial de base para os próprios comportamentos – e.g.: “costumo dizer que retribuo 

em dobro o que eles me dão: se me olham com desprezo, sou mal-educado, mas se me 

tratam bem, sou simpático” (E5B). No entanto, a maioria dos indivíduos (seis) afirma que 

a sua relação com os estranhos é satisfatória, sendo que dois deles apresentam o longo 

tempo de permanência naquele local, como a justificação.   

No que diz respeito ao relacionamento com a polícia, ao contrário do que indica a 

investigação de McBride (2012), a maior parte dos participantes declara que este se reveste 

de aprazimento e tranquilidade, à excepção de um indivíduo que, dado o seu historial 

criminal, procura evitar a polícia o mais possível, e de outro que recorda com desagrado 

alguns episódios protagonizados pelas forças policiais.  
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 2.1.2. Discriminação 

            2.1.2.1 Vivências 

Metade dos participantes relatou vivências de exclusão social em vários contextos: (a) 

serviço social: “Eu fui desprezado pela assistente social, ela recusou-se a ajudar-me” – 

E1N “; (b) serviços de saúde: “Às vezes vamos ao hospital e somos desprezados (…) [se 

fosse um cidadão comum] era logo atendido com mais simpatia, com outras regalias.” – 

E1N; “Só vou ao hospital se tiver bem lavada e vestida porque senão nem ponho lá os 

pés…fica tudo a olhar e não sei o quê” – E9F; (c) o facto da sua condição de pessoa sem-

abrigo inviabilizar oportunidades de trabalho: “uma pessoa quer arranjar um trabalho e não 

arranja!” – E1N; “Acho que [dizer numa entrevista de emprego que sou sem-abrigo] me ia 

prejudicar…é sempre uma marca.” – E6A. De forma similar, outros estudos também 

evidenciam a descrição, por parte das pessoas sem-abrigo, de vivências de estigmatização 

quando contactam com os canais de ajuda formal: Garibaldi e colaboradores, 2005; Ogden 

e Avades, 2011; Williams e Strickley, 2011; McBride, 2012. A propósito dos contextos 

supra mencionados – serviço social, serviços de saúde e empregabilidade -, Mendel (2011) 

realça a linguagem de vigilância, controle, manipulação e supervisão com que os 

elementos dos mesmos se dirigem às pessoas sem-abrigo, sendo esta percepção partilhada 

por dois dos entrevistados – e.g.: “Às vezes falam assim de alto, desconfiados e armados 

em finos” (E4C). 

Os transeuntes também se apresentam como os protagonistas de muitas das 

experiências de discriminação relatadas: “As pessoas evitam passar ali à noite; se for 

preciso mudam de passeio durante o dia; a maioria evita ir ali aos multibancos; param os 

carros, saem e voltam a entrar e vão embora quando vêem ali a gente. O desprezo e o nojo 

deles nota-se muito bem” (E3J); “Há pessoas que ficam incomodadas só de olhar pra mim. 

Noto que as pessoas se afastam e se sentem desconfortáveis” (E5B); “Às vezes vamos ter 

com uma pessoa e pedes 50 cêntimos e ela nem te olha, nem te liga.” (E8H). Estas 

percepções elencadas remetem para o conceito de espaço marginal (Snow & Anderson, 

1986, p. 159): “Restringidos ecologicamente para não contaminarem os cidadãos 

respeitáveis”. Snow e Mulcahy (2001) tecem também uma importante consideração a este 

respeito, afirmando que os limites geográficos preservam as distinções sociais, de forma a 

assegurar que aqueles que são considerados como uma ameaça à ordem social, moral e 

urbana, sejam espacialmente marginalizados. Afigura-se como pertinente associar estas 
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apreciações à análise de narrativas biográficas de sem-abrigo apresentada por Mendel 

(2011), na qual o autor reivindica que a condição de sem-abrigo é uma heterotopia
21

, uma 

vez que “a sua cidadania – como os seus lugares fora de todos os lugares - pode ser 

concebida como uma cidadania nas margens” (p.156). De facto, pode afirmar-se que o 

jardim da Boavista, ao fim da tarde, e as ruas onde dormem, à noite, se constituem como 

espaços marginais e autênticas heterotopias. Um dos entrevistados mencionou ainda ser 

alvo de discriminação positiva por parte dos transeuntes: “Eu acho que é por ser velho e 

deficiente [que os transeuntes me dão dinheiro] …as pessoas sentem mais compaixão” 

(E5B). 

Ainda no que toca aos transeuntes, ao longo da semana de observação participante, foi 

possível testemunhar reacções reveladoras de desprezo, pena e repulsa – um dado que vai 

ao encontro de outras investigações: Applewhite, 1997; Casey e colaboradores, 2008 e 

Mast, 2008. Contudo, a maior parte das interacções a que se assistiu foi reveladora de um 

fenómeno de naturalização destas figuras, isto é, parecia que D. – dada a sua presença ser 

tão rotineira e continuada naquele local - era um elemento que já fazia parte da rua, que já 

pertencia ao espaço e, portanto, não despoletava, aos transeuntes daquele local, senão 

indiferença. 

 

           2.1.2.2. Sentimentos 

Associadas a essas experiências de discriminação – revestidas de repugnância, temor, 

pena, descrédito e desdém -, surgem naturalmente sentimentos negativos: (a) mágoa: “ [A 

forma como algumas pessoas olham para mim] custa e a gente ficamos magoados.” – E1N; 

(b) angústia: “ [Quando sou discriminado] parece que tenho uma mão a esmagar-me o 

coração.” – E3J; [o desprezo e o nojo de alguns transeuntes] entra-me pelos olhos dentro e 

fica muito tempo” – E3J; e (c) raiva: “Detesto que me vejam como um coitadinho, irrita-

me que tenham pena de mim!” – E4C.  

Acrescente-se um dado interessante relativo a um dos sujeitos que, embora afirme que 

não sente discriminação porque é “educado” e anda “bem apresentável” (E8H), relata 

momentos durante a mendicidade em que teve a sensação de ser totalmente ignorado pelos 

                                                           
21 Heterotopia (aglutinação de hetero = outro + topia = espaço) é um conceito elaborado por Foucault.  O 

empreendimento filosófico do autor foi resgatar os espaços do outro - lugares reais, mas que estão fora dos lugares 

aceites -, onde o exercício do poder da racionalidade ocidental procurou suprimir através da busca do espaço do mesmo 

(daquele que não é “o outro”) - Foucault, M. (1984). Of Other Spaces - Hererotopias. Architecture, Movement, 

Continuité. 5: 46 – 49. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aglutina%C3%A7%C3%A3o
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transeuntes: “parece que somos invisíveis” – este aspecto foi também evidenciado no 

estudo de Mendel (2011). Na sequência deste sentimento de anulação da existência, surge 

também a impressão de se ser objecto de rejeição: “Estou a mais nesta sociedade…o que é 

que eu ando aqui a fazer?” (E7D). O facto de terem que enfrentar diariamente provas da 

reprovação social parece então promover sentimentos de censura e anonimato (Ogden & 

Avades, 2011), opressão e impotência (Paugam, 2000; Williams & Strickley, 2011) e 

alienação (Jesus, 2008). Quanto a este último, Mendel (2011) declara que os sem-abrigo 

percepcionam o mundo de uma forma ambivalente – designada de realidade dual, - na 

qual são parte do mundo comum mas, como estão colocados à sua margem, encontram-se 

para além dele, olhando-o de forma distanciada. As descrições que alguns sujeitos fazem 

sobre a realidade, retratam bem a oposição de dois mundos separados (“o meu mundo” e 

“o mundo que não é meu”) - e.g.:“As pessoas normais e nós…parece que são dois 

planetas” (E4C). 

 

           2.1.2.3. Percepções de estereótipos  

Aliadas a estas vivências e sentimentos, emergem determinadas percepções de 

estereótipos por parte da sociedade dominante, isto é, emerge a noção de que certos 

atributos (ociosidade, falta de higiene, ameaça, libertinagem, indecência) lhes são 

imputados pelos cidadãos comuns. A sustentar esta visão, aparecem narrativas como: “ 

[dizer que sou sem-abrigo] é muito pesado. As pessoas pensam logo coisas más…que sou 

preguiçoso e sujo.” (E1N); “A sociedade vê os sem-abrigo como perigosos, marginais, 

malandros que não querem fazer nada…como se fossemos prejudiciais…como se 

fossemos, sei lá, uma lesão, uma falha.” (E5B) e “Há muito quem diga que a vida na rua é 

uma vida boémia e livre e que quem cá vive não se esforçou na vida ou porque gosta de ser 

livre e não ter regras” (E5B); “Quando temos uma casa, temos muito medo deles [dos sem-

abrigo]…temos medo e nojo…isso tá na mente das pessoas.” (E2M). De forma 

semelhante, outros estudos indicam a percepção, por parte das pessoas que vivem na rua, 

de determinadas características atribuídas pelo senso comum – e.g.: Costa, 1998; Bento e 

Barreto, 2002; Casey e colaboradores, 2008; Nogueira e Ferreira, 2007); Wassermna e 

colaboradores, 2012.  

Outro dos aspectos que é percepcionado pelos sujeitos como sendo um estereótipo que 

a sociedade normativa possui em relação às pessoas que vivem na rua, relaciona-se com os 

motivos que conduziram à situação de sem-abrigo: o cidadão comum crê, grosso modo, 
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que essa condição resulta de défices pessoais, minimizando os factores 

sistémicos/estruturais envolvidos. Outros autores apontaram também este facto, 

nomeadamente Williams e Strickley, 2011; Lowe e Gibson, 2011; Telheiro, 2013.  

A referência a Goffman (1990/1963) apresenta-se, aqui, como incontornável e a sua 

noção de estigma é determinante para circunscrever o conceito. O autor designa-o como 

um atributo social que desacredita profundamente uma pessoa, estilhaçando a sua 

identidade e impedindo-a de ser socialmente aceite. No que Goffman define como 

“itinerário moral”, primeiro, o sujeito estigmatizado adquire o ponto de vista dos outros 

pelas imagens de si que a sociedade lhe propõe e, posteriormente, compreende que possui 

o estigma e conhece em pormenor as consequências de tal facto. Os discursos dos 

entrevistados desvendam precisamente esta evidência. 

 

2.2. Ambiente físico – o espaço 

O espaço é uma dimensão que se afigura como particularmente pertinente explorar 

junto desta população, visto que estas são figuras que fazem da rua um espaço de 

permanência e não de passagem, contrariamente ao cidadão comum. 

Miller, Fitzpatrick e LaGora (2008) adiantam uma distinção conceptual entre espaço e 

local, que se patenteia como importante para o presente estudo: “como constructo teórico, 

o espaço é geografia socialmente produzida, ou seja, o espaço é objectivo mas 

continuamente recriado através da interacção social” (p.6). Por seu turno, local “é um 

constructo mais pessoal, sendo representado pela forma como os indivíduos vivem a sua 

vida dentro do espaço.” Assim, existindo dentro do espaço, as pessoas criam locais e o 

conceito torna-se mais psicológico do que sociológico (Hubbard, Kitchin & Valentine, 

2004).  

A propósito da relação das pessoas sem-abrigo com o espaço, Doorn (2011) menciona 

que, para estes sujeitos, as percepções do espaço alteram-se, visto que, quando perdem a 

sua casa, deixam de possuir um lugar privado. Assim, a sua perspectiva de espaço público 

difere da perspectiva daqueles que o frequentam de forma convencional, do seguinte 

modo: espaço (a) como demarcação: a rua não tem limites físicos como paredes, portas ou 

tectos; (b) como um paraíso seguro: a pessoa deixa de ter um espaço onde pode negar o 

acesso a convidados indesejados; (c) criar privacidade no espaço público; e (d) relação 

com o domínio e a autonomia: os cidadãos comuns, dentro das suas casas, podem decidir 

como se comportam, ao contrário dos sem-abrigo, cujo comportamento é permanentemente 
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observado. Neste sentido, Parsell (2012) adianta que a casa não é uma estrutura física, mas 

antes um conceito que comporta significado aos níveis social, emocional, espiritual e 

material. Também Altman e Weiner (1985) e Barreto e Bento (2002) concebem a casa 

como sinónimo de identidade, segurança, privacidade, controlo e como símbolo de 

estrutura social. 

 

  2.2.1. Apropriação territorial 

São notórios alguns comportamentos que denunciam uma apropriação territorial 

significativa, por parte de alguns participantes e que se desenvolve sobretudo no que 

concerne aos espaços destinados (a) ao desenrolar da actividade de angariação de dinheiro: 

“Quando há um ou outro que vem prá minha zona arrumar carros ou pedir, eu passo-

me…eu é que mando aqui, estou cá há muito tempo, portanto é uma grande lata viram 

praqui sem a minha autorização. Este território é meu! ” - E10Z; “E há outros que têm a 

mania de vir arrumar carros para os mesmos sítios do que eu e eu já estou lá há mais 

tempo…e eu digo «sai daqui que é melhor».” – E4C; e (b) a abrigo
22

: “De manhã arrumo 

ali o estaminé [os seus objectos pessoais] à porta do prédio, para verem que eu moro ali”- 

E4C; “Até comprámos um cadeado para pôr na porta [da casa abandonada onde estão a 

dormir] e pusemos tábuas de madeira a tapar as janelas, para ninguém ir lá meter o 

bedelho”- E8H
23

.  

No que toca a este último (o abrigo, a casa), a apropriação revela-se como “um 

processo essencialmente físico, que consiste em investir um espaço de intenções e actos 

que permitem ao indivíduo sobreviver à banalidade do quotidiano e dar-se a si mesmo uma 

identidade, ou seja, criar situações em que o espaço constitui para ele um refúgio” (Fischer, 

1994, p. 83). Para Altman e Weiner (1985), a apropriação – associada a vinculação e a 

identidade - refere-se à ideia do investimento que as pessoas fazem nos espaços que para si 

detêm significado e importância. A apropriação compõe-se, assim, como um exercício de 

controlo territorial.  

Para além dos locais relacionados com o abrigo e a actividade de angariação de 

dinheiro, foi possível compreender na observação participante que há espaços que são 

privatizados por assumirem outra finalidade: o convívio. Isto é, a ida diária de D. a 

                                                           
22 Através da observação participante conseguiu-se perceber que a casa abandonada onde D. vivia representava, para 

além de abrigo, segurança e privacidade, sendo evidentes os comportamentos que revelam a apropriação deste espaço: D. 

transformou-o (tornou-o o mais semelhante possível a um ambiente caseiro), personalizou-o (decorou-o e preencheu-o de 

objectos pessoais) e demarcou-o fisicamente (comprou um cadeado).  
23 Durante a observação participante foi possível presenciar que D. tinha os mesmos comportamentos: comprar um 

cadeado para a porta, cuja chave guardava devotamente, e tapar as janelas.  
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determinados locais é um comportamento simbólico revelador de uma certa posse sobre 

estes, tratando-se de sítios sobre os quais D. percepciona deter um poder legítimo.  

 

2.2.2. Sentimentos de pertença 

Da maior parte das narrativas dos indivíduos (oito) foi possível descortinar fortes 

sentimentos de pertença associados a determinados espaços, detentores de valor material 

(locais de satisfação de necessidades) mas também, e sobretudo, simbólico (locais com 

uma intensa conotação afectiva). “O Jardim da Boavista é o nosso lugar, é o jardim dos 

sem-abrigo.” – E1N; “Este shopping acho que é um local que me pertence de certa forma” 

– E2M; “Sim, [esta rua] é mais minha e de todos os que lá vivemos. É o sítio mais 

importante para mim” – E3J; “A rua onde vivo é especial para mim, é a minha casa, é o 

meu espaço e dos meus amigos” – E4C; “O jardim é a nossa casa” – E7D. Acrescente-se 

que o sujeito que vive há mais tempo na rua (5,5 anos) refere que “já faz parte da mobília”, 

o que demonstra que a sua presença naquele local é tão habitual e prolongada que lhe 

confere a sensação daquela rua o absorver como um elemento que se lhe está fundido.  

O facto de serem locais com características ecológicas aprazíveis - algumas das quais 

que os fazem assemelhar-se a uma casa -; lugares onde passam muito tempo; onde 

convivem com os amigos; onde obtêm dinheiro e abrigo; sítios que “trazem boas 

memórias” (E5B) e que proporcionam sentimentos de segurança e bem-estar, são 

condicionantes elencadas como motivos do tal sentimento de pertença. Os seguintes 

excertos ilustram-no bem: “Nós já sentimos esse jardim como nosso porque é o dia-a-dia 

do nosso viver” (E1N); “páro aqui todos os dias, várias horas por dia, é lá que durmo, que 

converso com os meus amigos da rua, é lá que vou comer e buscar roupa às carrinhas” 

(E3J); “Porque é o sítio onde durmo, onde arrumo carros e onde estou com os meus 

amigos” (E10Z); “porque é um local quente e cómodo, tem uma casa de banho limpa, tem 

tv…como uma casa” (E2M); “é um espaço onde estou sempre tranquilo e sinto-me bem lá 

porque é sossegado e porque o meu pessoal pára muito lá.”, “Porque eu sou o sem-abrigo 

que vai há mais tempo às carrinhas, uso aquele local há mais tempo, conheço os 

voluntários há mais tempo. Por isso aquele chão é especial para mim, porque sou de lá há 

mais tempo” (E5B). Estas afirmações dão razão a Altman e Weiner (1985), que afirmam 

que quando as pessoas se vinculam afectivamente a um lugar, juntam-se a um espaço como 

uma unidade. Importa ainda salientar que “carinho”, “cuidado” e “respeito” são palavras 

mencionadas no que se reporta à forma como os indivíduos tratam esses locais.  
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Assim, apesar da habitação dos sem-abrigo acabar por se limitar ao próprio corpo (“a 

última morada é o corpo, em trânsito constante” - Lopes & Mendonça, 2009, p.55), 

existem espaços que se transformam em locais aos quais estão vinculados com conotações 

que se podem dizer serem aproximadas à noção de uma casa. São locais “com a sua 

própria identidade, a sua forma, a sua estrutura, o seu funcionamento prático, o seu uso 

simbólico, a sua poética, a sua estética” (Joaquim, Crespo & Cruz, 2010, p.11), que 

assumem contornos afectivos, dada a significação emocional que lhes é atribuída (Stokols 

& Altman, 1991). Significação essa que, tal como conclui o estudo de Sheehan (2010), se 

traduz num sentido de pertença territorial que ajuda a manter a integridade e a fortalecer a 

auto-estima. 

 

      2.3. Ambiente cronológico – o tempo  

 2.3.1. Estrutura do quotidiano 

Face à pergunta Se o(a) acompanhasse durante um dia, o que o(a) veria a fazer?, é 

unânime o relato de uma rotina totalmente estruturada, sujeita a muito poucas alterações e 

marcada por actos diários fixos, desenvolvidos numa cadência constante. De facto, a 

observação participante veio corroborar os discursos, uma vez que D. tinha um quotidiano 

meticulosamente organizado, regulado por hábitos e ritmos muito concretos.  

O dia-a-dia é, com efeito, caracterizado por práticas e actos ritualizados, produzidos 

em contextos de sociabilidade específicos, em espaços sociais que são alvo de apropriação 

– como se constatou anteriormente. Assim, “a ritualização do espaço urbano, enquanto 

lugar da vida quotidiana e conjunto de ideias partilhadas, manifesta-se por condutas 

repetitivas, que são também processos de comunicação. Ritualiza-se o espaço para o 

apropriar e apropria-se para o ritualizar” (Fernandes, 1992, p. 88). 

 

 2.3.2. Vivência subjectiva do tempo 

Através dos discursos dos sujeitos, foi possível apreender que das suas narrativas 

emerge uma forma muito peculiar de vivenciar o tempo – e.g.: “na rua uma pessoa deixa-

se engolir mais facilmente pelo tempo…o passar das horas é um desespero” (E5B); “as 

horas demoram muito a passar, o tempo é diferente na rua” (E6A); “24h é uma eternidade 
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aqui” (E2M). Esta evidência veio corroborar a investigação de Lopes e Mendonça (2009), 

que conclui que os sem-abrigo vivem num tempo diferente dos demais. 

A respeito desta dimensão, o estudo longitudinal de Doorn (2010) assevera que as 

pessoas que vivem sem-abrigo passam mais tempo na rua e, portanto, as suas percepções 

de tempo tendem a afastar-se do tempo linear
24

. O autor afirma que, nestes sujeitos, a 

noção de unidades de tempo (horas, dias, meses) se vai desvanecendo, sendo que estes 

começam a viver no seu próprio tempo, ou seja, a sua percepção de tempo move-se para o 

tempo cíclico. Para Doorn, esta mudança de percepção evidencia-se essencialmente em 

dois aspectos, que foram verificados no estudo actual:  

(a) Os sujeitos possuem uma perspectiva focada no curto-prazo, sendo que esta se 

revela funcional, uma vez que eles: adaptam o seu comportamento às possibilidades e 

limitações que vão surgindo, havendo mais espaço para a flexibilidade; protegem-se de 

frustrações de planos não alcançados, dado que não criam expectativas; e controlam o 

tempo através de repetições diárias de cumprimento das necessidades elementares. Quanto 

a este último aspecto, a satisfação imediata das necessidades foi bastante evidente na 

investigação em causa (tanto através dos discursos como da observação participante). 

 (b) A vivência do tempo é a relação entre actividades significativas. Ora, para muitos 

sem-abrigo, as actividades significativas tornaram-se reduzidas ou revestiram-se de uma 

natureza diferente e, como resultado, os desenvolvimentos nas suas vidas deixam de ter um 

curso linear em direcção ao futuro, para passarem a ser cíclicos com avanços e recuos face 

ao ponto de partida – a situação de sem-abrigo – que se mantém inalterável. 

 

3. Identidade e auto-estima 

       3.1. Identidade pessoal 

  3.1.1. Auto-conceito 

Em relação ao auto-conceito, os participantes, embora refiram características 

perspectivadas como depreciativas (e.g.: “desempregado, consumidor de drogas duras e 

distante da família” – E3J; “sou a ovelha ranhosa da família” – E8H), tendem a enfatizar 

características que consideram satisfatórias – e.g.: “gajo altamente”; “divertido”, 

                                                           
24 Isto é, segundo o autor, a sociedade contemporânea associa a percepção do tempo a horas, semanas, meses, anos (aliás, 

relógios e calendários constituem as medidas estandardizadas de medição do tempo) – este conjunto de percepções 

globais estandardizadas chama-se tempo linear. O seu opositor é o tempo cíclico, onde os pontos de referência para a 

determinação do tempo estão relacionados com a natureza (posição do sol e da lua, estações…). 
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“simpático e bonito”; “pacato”; “mimosa”, “sonhador, contestatário, inconformado e 

provocador”; “homem de respeito”. É de salientar que a maioria se reporta a si como sendo 

“uma pessoa normal”, sendo também muito frequente referirem que são “boas 

pessoas”/que têm “bom coração”. Num estudo de Biswas-Diener e Diener (2006), os 

sujeitos também realçaram as suas características positivas quando estavam a descrever-se. 

É de salientar ainda que apenas dois dos entrevistados – ambos fazendo parte do grupo que 

vive na rua há mais tempo - incluíram na sua descrição o facto de serem sem-abrigo.  

No que diz respeito ao traço que os indivíduos elegem como sendo o seu principal 

atributo, a resposta mais repetida foi “amigo”, tendo também surgido palavras como 

“amável”, “torrão/teimoso”, “honestidade” e “talento para o desenho”. Somente um dos 

sujeitos deu uma resposta com cariz pejorativo (“otário”). 

Foi possível apreender que uma minoria dos participantes (três) apresenta um locus de 

controlo interno, ou seja, concebe os acontecimentos da sua vida como sendo resultantes 

das suas próprias acções ou características e, como tal, revela uma percepção de controlo 

pessoal sobre as situações – e.g.: “Controlo sempre as coisas que me acontecem” (E4C). 

Por outro lado, alguns sujeitos – dos quais a maioria pertence aos que estão na rua há mais 

tempo - manifestam um locus de controlo externo, demonstrando uma tendência para 

perceber os acontecimentos (e.g.: o abuso de substâncias, a perda de trabalho, a escassez de 

contacto com a família) como provenientes de factores extrínsecos ao seu próprio 

comportamento – e.g.: “posso tentar dominar a minha vida mas há sempre alguém que me 

corta as pernas” (E1N). Há ainda dois entrevistados que manifestam alguma ambivalência 

no que toca a esta dimensão, visto que expressam perspectivas dicotómicas quanto ao 

controlo que detêm sobre os eventos das suas trajectórias - “Perdi muitas vezes a mão na 

minha vida, mas no geral acho que tenho controlo sobre as coisas” (E8H). Também Jesus 

(2008) e Maccio e Schuler (2012) mencionam este dado. 

A maioria dos sujeitos (seis) apresenta uma percepção de competência positiva, 

afirmando que não sente as suas capacidades diminuídas por ser sem-abrigo (e.g.: “Sou tão 

bom como qualquer outra pessoa!” – E10Z). Por seu turno, dois participantes – os que 

estão a viver na rua há mais tempo (2,5 anos e 5,5 anos) - expõem uma perspectiva oposta: 

“Se fosse capaz de fazer as coisas tão bem como os outros, não estava na rua…tinha uma 

casa, um trabalho e uma família.” (E9F). Este dado não é congruente com as investigações 

de Applewhite (1997) e de Maccio e Schuler (2012), que referem que a totalidade dos 

sujeitos manifesta uma fraca percepção de competência. 
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3.1.2. Hetero-percepção ideal 

À pergunta Como gostava que as outras pessoas o(a) vissem?, metade dos sujeitos 

respondeu “igual a como sou”. Verificou-se que apenas dois referem um desfasamento 

entre o seu auto-conceito e a forma como estimariam ser percepcionados: “ [gostava que 

me vissem] como um cidadão normal: uma pessoa que tivesse um trabalho, uma casa e 

uma família” (E3J); “como alguém útil, trabalhador, respeitável, capaz” (E5B). Um dos 

indivíduos ressalva a ponderação que o seu passado de toxicodependência assume na 

maneira como as outras pessoas o julgam: “não quero que as pessoas olhem para mim e 

vejam só os meus fracassos” (E8H). 

Algumas destas narrativas parecem confluir com Soulet (2000), que afirma o desejo 

que as pessoas excluídas expressam de serem “reconhecidos pelo que são e não 

unicamente pelo que não são” (p.11). 

 

3.1.3. Impacto da experiência de sem-abrigo na identidade 

O discurso da maior parte dos indivíduos (oito) evidencia que estes consideram existir 

impacto da experiência de sem-abrigo na identidade, e as suas respostas podem agrupar-se 

consoante a conotação - positiva ou negativa - atribuída às alterações provocadas pela 

situação de se estar a viver na rua. 

 A propósito do impacto positivo, são notórias as menções ao desenvolvimento de 

determinadas capacidades, como a astúcia/ sagacidade (“a vida aqui na rua foi-me 

tornando esperto e sempre alerta” – E8H; “tornei-me mais desenrrascada, mais esperta e 

atenta”- E9F) e a humildade (“uma pessoa baixa a crista, deixa de ser assim todo 

fanfarrão” – E1N). A aquisição de reputação também é elencada por um dos indivíduos: 

“Se eu não fosse sem-abrigo não era aqui tão popular e tão acarinhado pelas pessoas da 

zona, não é? Eu sou o maior da minha rua!” (E10Z). Esta perspectiva da vida na rua 

enquanto experiência potenciadora de competências e valores também é mencionada 

noutros estudos – e.g.: Bender e colaboradores, 2007; Jesus, 2008; Kidd e Davidson, 2007; 

Lee e colaboradores, 2011. Assim, estes resultados parecem sugerir que o indivíduo pode 

fortalecer-se e tornar-se mais resiliente perante acontecimentos destabilizadores (Jesus, 

2008). 

Por sua vez, três dos sujeitos, referem - tal como no estudo de Williams e Strickley 

(2011) - que a condição de sem-abrigo possui uma influência negativa na sua identidade, 

nomeadamente no que se reporta (a) ao humor: “Se não tivesse a passar por isto, mantinha 
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a minha alegria de viver de antes”- E3J; (b) ao sentimento de perda de dignidade: “viver na 

rua rouba-me a honra”- E3J, “que exemplo de vida é que seria para ele [o filho]? É suposto 

ser o herói dele e não um sem-abrigo!” – E8H; (c) à sensação de desafiliação: “agora não 

pertenço a lado nenhum, pertenço a mim mesmo só”- E4C; (d) ao medo das mudanças 

pessoais no futuro: “tenho medo do que me posso transformar [se continuar aqui] ” – E3J; 

e (e) ao desaparecimento da percepção da competência: “Ser sem-abrigo mudou-

me…deixei de me sentir eficaz, competente, útil…sinto-me como um inválido” – E5B. A 

influência negativa foi sentida por parte do sujeito que se encontra há mais tempo a viver 

na rua (5,5 anos), também em termos de perturbação do auto-conhecimento: “Já nem sei 

quem sou…neste momento já se misturam muito as duas coisas: o B. sem-abrigo e o B. 

antes da rua” (E5B), o que vai ao encontro do estudo de Osborne (2002), que conclui que a 

realidade das ruas impossibilita o equilíbrio entre as identidades domiciliária e sem-abrigo, 

sendo que a partir de determina altura, estas acabam por confluir. 

Ainda no que toca ao impacto negativo da experiência, Pfuhl e Henry (1993) atentam 

nas consequências das vivências estigmatizantes para a identidade, sendo esta uma 

evidência presente em alguns sujeitos do actual estudo – e.g.: “Às vezes não sei se sou eu 

que não presto ou se quem não presta é esta gente que me olha assim.” (E5B). Este 

discurso demonstra claramente que a discriminação de que é alvo por parte da sociedade 

dominante é de tal modo perturbadora, que o leva a duvidar do seu próprio valor. Neste 

sentido, constata-se inclusive que a reprovação social de que são alvo quotidianamente 

pode mesmo desembocar na incorporação do estigma – e.g.:“Nós não somos ninguém, 

somos uns sem-abrigo…não temos onde cair mortos!” (E1N). Ora, os sem-abrigo, 

associados ao despojamento de bens materiais e simbólicos, facilmente são alvo de 

imputação de atributos considerados e legitimados como estigmas pela sociedade 

dominante. Mas, alerta Goffman (1990/1963), ser-se estigmatizado não significa sê-lo só 

em função de um outro olhar, pois que o processo de estigmatização é também um 

processo vivido, incorporado, em que a pessoa ou o grupo estigmatizado interioriza o 

estigma, auto-identificando-se com ele, como é o caso de alguns sujeitos. Referindo-se às 

vivências de rejeição pública, Paugam (2000) tece um comentário que em tudo se relaciona 

com esta dimensão do estigma incorporado: “Tudo se passa como se os sem-abrigo 

quisessem oferecer ao olhar público a imagem da podridão da comunidade em que vivem, 

uma podridão que se lhes cola à pele e com a qual se identificam. Na realidade, não fazem 

mais do que aplicar a eles próprios o juízo dos outros” (p.60). Afigura-se, assim, como 



Capítulo III – Apresentação e discussão dos resultados 

51 
 

pertinente referir a noção de dupla consciência
25

: “a sensação de estar sempre a olhar para 

si através dos olhos dos outros, de medir a sua alma com a fita métrica de um mundo que o 

observa”. (DuBois, 1903, p.9). 

  Pelo contrário, dois participantes certificam que a situação de estarem a viver na rua 

não tem preponderância nenhuma na sua identidade: “Estar sem-abrigo não tem peso 

rigorosamente nenhum em quem eu sou” (E2M); “se não estivesse a passar por isto, era o 

mesmo [homem] ” (E7D). De facto, a investigação etnográfica de Boydell e colaboradores 

(2000) indica que as pessoas sem-abrigo são capazes de manter os valores identificativos 

da sua identidade. 

 

     3.2. Papéis sociais 

A propósito dos papéis sociais desempenhados, a maioria dos participantes (seis) 

destacou um papel ligado à família como sendo o mais fulcral na sua vida (pai, avô, filho, 

irmão, tio, mãe), o que é congruente com os dados do estudo de Parker (2012). A resposta 

da participante E9F à pergunta Quem é a senhora?: “Sou a mãe da Joana”, apresenta-se 

como bem ilustrativa da relevância conferida à família. Acrescente-se as outras funções 

que foram salientadas: “amigo”, “trabalhador” e “homem”.  

3.2.1. Centralidade psicológica do papel de sem-abrigo 

À pergunta Em que medida é que viver na rua mostra quem o(a) senhor(a) é?, as 

respostas obtidas por alguns sujeitos (três) desvendaram que este é perspectivado como o 

papel identitário nuclear: “Neste momento, viver na rua é a coisa principal da minha vida, 

de mim.” (E3J); “Neste momento tudo gira à volta de eu ser sem-abrigo…a minha vida 

gira à volta disso.” (E9F).  

Por outro lado, há participantes que afirmam veemente que o papel de sem-abrigo não 

faz deles a pessoa que são: “eu sou muito mais do que só alguém que vive na rua…sou o 

A. – E6A”, o que é um resultado semelhante ao estudo de Parker (2012). 

 

     3.3. Auto-estima 

No que toca à dimensão da auto-valorização, os cinco indivíduos que responderam 

atribuem-se pouco reconhecimento e importância: “Acho que sou um zero…não tenho 

                                                           
25 Conceito de DuBois – consultar: DuBois, William E. B. 1903. The Souls of Black Folk. New York: Barnes & Noble 

Books. 
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utilidade nenhuma” (E3J); “Ando desanimado com o que sou…tem-me faltado 

consideração por mim” (E4C); “Eu não seria um bom exemplo para ela [a filha, que não 

conhece]…não era bom para ela crescer com um pai assim” (E5B). 

A propósito da esfera da auto-satisfação, a apreciação global de alguns indivíduos é 

positiva, pese embora um deles tenha referido que só está satisfeito consigo mediante 

determinadas circunstâncias: “quando estou com a pinga ou quando estou distraído a 

conversar com os meus amigos” (E4C). Acrescente-se o facto de somente um dos sujeitos 

ter afirmando que não se sente satisfeito consigo e de outro participante ter feito sobressair 

a dicotomia entre si e o seu comportamento: “Com a pessoa que sou, sim, estou 

satisfeito…mas com o que faço [consumo de drogas] não” (E3J). 

Do ponto de vista do auto-respeito, à excepção de um sujeito (“Enquanto estiver na 

rua é difícil ter respeito por mim.” – E4C), todos ou outros afirmaram que não lhes falta 

respeito por si: “E o que é faltar ao respeito a ti próprio? Há muitas maneiras de o 

fazer…não é preciso vir para a rua! Não é a condição de sem-abrigo que me faz deixar de 

ter respeito por mim!” – E2M. Este dado opõe-se às investigações de Applewhite (1997) e 

de Lowe e Gibson (2011), nas quais os participantes reportam possuírem pouco respeito 

por si próprios. 

No que concerne à realização pessoal, se para alguns participantes esse sentimento de 

concretização se revelou quase nulo no presente (e.g.: “No passado tenho muito que me 

orgulhar, agora não.” – E3J), para metade dos sujeitos este é um domínio a louvar: “Estou 

limpo há mais de dez anos e isso é o mais importante para mim” (E1N); “Tenho muito que 

me orgulhar: a minha família e a pessoa que sou!” (E10Z); “Já conquistei algumas coisas, 

já atingi muitos objectivos” (E2M); “A mim não me falta nada, como e bebo e tenho 

amigos!” (E7D). É também notório que, três sujeitos, ainda que manifestem consciência da 

existência de motivos de orgulho, estes são vistos como insuficientes para fazer com que se 

sintam realizados: “Deixei de consumir e tenho um filho…só me orgulho disso” (E8H); “A 

minha filha é a única coisa que me orgulho” (E9F). 

Ainda a propósito desta dimensão, alguns indivíduos apontaram aquelas que 

consideram serem condições nucleares para a manutenção de uma auto-estima positiva e 

um sentido de dignidade, enfatizando o papel (a) do trabalho: “A dignidade das pessoas 

começa por uma pessoa, quando trabalha, ser autónoma na sociedade. Uma pessoa sente-se 

bem no mundo quando tem o seu emprego e consegue uma vida digna” – E2M; “porque 

tendo um trabalho tenho tudo…até o meu filho tinha!”- E8H e (b) do domicílio: “ [Se não 
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estivesse a passar por esta situação de sem-abrigo] se calhar ia sentir-me mais útil e mais 

normal porque ia [estar a trabalhar e] ter uma casa” – E6A.  

Quanto ao trabalho, Rosa (2012) e Soulet (2000) sublinham o seu papel, assegurando 

que é um elemento de grande importância para a organização social, a partir do qual o 

indivíduo afirma a pertença a uma comunidade, para além de que é a garantia da sua 

subsistência e alojamento. A norma do trabalho é de tal importância que Bento e Barreto 

(2002) a apresentam como o principal critério para a definição do que é a integração social. 

Nogueira e Ferreira (2007) certificam que a sociedade se encontra, em grande medida, 

“organizada em função da ética do trabalho” (p. 199), relacionando esta evidência com a 

baixa auto-estima das pessoas sem-abrigo, uma vez que estas não desempenham um 

trabalho formal.   

Relativamente ao domicílio, a importância que lhe é atribuída pelos sujeitos, faz jus à 

perspectiva de Lopes e Mendonça (2009) e de Parsell (2012), que defendem que uma casa 

é uma ilustração concreta de se possuir um espaço na sociedade, sendo sinónimo de 

normalidade.  

No que respeita à influência da condição de sem-abrigo na auto-estima, apenas dois 

participantes garantem que a sua situação de viver na rua em nada altera o apreço que 

sentem por si próprios: “Não é por viver na rua que gosto menos de mim!”- E10Z. Por 

outro lado, a maioria dos sujeitos (sete) assegura que o facto de serem pessoas sem-abrigo 

tem um impacto negativo preponderante na sua auto-estima, nomeadamente no concerne 

(a) à dificuldade em manter as faculdades mentais “À medida que o tempo vai passando 

vou ficando parece que avariado e todo comido da cabeça”- E4C; “ [viver na rua] não mata 

mas mói”- E2M; (b) ao enfraquecimento da valorização pessoal: “Principalmente deixei de 

me sentir importante, a vida na rua foi-me arrasando. Mas o que mais me mete impressão é 

estar estragado por dentro…fui ficando podre na rua, ando a morrer aos bocados! Sinto-me 

como se fosse algo descartável”- E5B; “Sinto-me infeliz, com pouco valor.” – E7D; 

“Sinto-me diminuída!”- E9F; e (c) ao decréscimo do sentimento de eficácia e da percepção 

de competência: “Parece que uma pessoa começa a perder capacidades…sentimo-nos um 

pouco mais debilitados do que as outras pessoas” - E8H. De facto, o impacto negativo da 

experiência de sem-abrigo na auto-estima é um dado prevalente na literatura - e.g.: Pfuhl e 

Henry, 1993; Casey e colaboradores, 2008; Williams e Strickley, 2011.  

Excertos de narrativas como “Já não ando cá a fazer nada…Podia era morrer, que não 

faço falta a ninguém e sou um estorvo” – E5B; “Já pensei em me matar muitas vezes” – 

E10F e “Às vezes penso em atirar-me da ponte…a minha vida não é nada, já viste?” – E7D 
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(comentário proferido por D. durante a observação participante), traduzem ideações 

suicidas que espelham a deterioração extrema da auto-estima, a que a condição de pessoa 

sem-abrigo pode conduzir. Também nos estudos de Applewhite (1997) e de Lowe e 

Gibson (2011) se encontra a presença de ideação suicida nos sujeitos, sendo este dado 

revelador do “profundo vazio existencial” (Quintas, 2010: 59) que sentem algumas destas 

pessoas. 

 

     3.4. Aspectos positivos da condição de sem-abrigo 

À excepção de um sujeito, todos os outros desvendaram aspectos que consideram 

satisfatórios ou, pelo menos, construtivos, inerentes à sua situação de viverem na rua. 

Alguns dos aspectos referidos são congruentes com os resultados obtidos noutras 

investigações, nomeadamente Bender e colaboradores, 2007; Jesus, 2008 e Parsell, 2011. 

Considera-se legítimo distinguir as respostas dos sujeitos quanto ao cariz do seu 

conteúdo: nível pessoal e nível interpessoal. Quanto à primeira dimensão (nível 

individual), as respostas obtidas encontram-se estreitamente associadas à esfera do impacto 

da vida na rua na identidade dos sujeitos, visto que estes mencionam que a experiência de 

serem pessoas sem-abrigo (a) lhes proporcionou uma importante consciência reflexiva a 

crítica acerca de si e do mundo; (b) tornou-os mais humildes, solidários e realistas: “fiquei 

mais simples e mais amigo, ajudo mais os outros”- E1N; “Isto obriga uma pessoa a ter os 

pés bem assentes na terra” – E2M), bem como (c) lhes permitiu aprimorar determinadas 

competências: “porque acho que as pessoas, se começassem a dormir na rua, a acordar na 

rua, a ver a rua, a viver a rua…chega-se a conclusões interessantes, mudam-se 

perspectivas, começa-se a ser mais perspicaz, audaz, inteligente” – E2M; “tornei-me mais 

habilidoso”- E5B.  

A liberdade (“Na rua sou dono de mim”- E6A) e a oportunidade de auto-conhecimento 

(“este tempo na rua fez-me conhecer melhor a mim mesma do que o tempo todo que ando 

no psiquiatra [20 anos] ”- E9F) também foram factores destacados. Um dos sujeitos 

afirmou ainda que a condição de sem-abrigo se constitui como uma vivência enriquecedora 

que se contrapõe ao quotidiano dos cidadãos convencionais: “Ao menos eu tenho muita 

coisa para contar, ao contrário da maioria das pessoas que têm uma vida que é só casa-

trabalho, trabalho-casa…que vida é esta? Que histórias é que se deixar prós netos?” – 

E2M. Este último aspecto parece ir ao encontro do argumento de Mendel (2011), que 
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afirma que este é o milénio da “domesticação” no qual o bom cidadão é formado através de 

rituais e rotinas intermináveis num quotidiano subordinado ao poder político.  

Do ponto de vista relacional, a maioria dos indivíduos (seis) indica a forte vinculação 

afectiva estabelecida com os pares – e.g.: “Somos todos muito unidos e amigos” (E1N); “A 

amizade que se cria entre nós, isso é bestial!” (E2M). Importa também salientar que um 

dos sujeitos que se encontra há mais tempo a viver na rua, refere a aquisição de 

popularidade como um aspecto bastante satisfatório, que foi alcançado através da sua 

condição de sem-abrigo. Por fim, outro dos sujeitos mencionou que “passar pelas 

exigências e dificuldades de se viver na rua” faculta a possibilidade de se “mudar a forma 

egoísta, capitalista e consumista de se relacionarem com os outros” – E2M. 

 

 

No capítulo seguinte apresentam-se, em jeito de reflexão crítica, as principais 

conclusões retiradas dos resultados enunciados. 
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CAPÍTULO IV. 

Considerações finais 

 

1. Conclusões 

 Desafio à forma como se olha para as pessoas sem-abrigo  

Ao constatar as diversas diferenças entre os indivíduos, no que diz respeito a 

características sociodemográficas, trajectórias de vida, experiências, percepções, formas de 

agir e maneiras de encarar a situação, este estudo permitiu compreender que as 

experiências subjectivas de indivíduos que vivenciam a condição de sem-abrigo são 

normalmente sub-representadas - tanto pelo senso comum, como por muitas investigações 

- por construções dos sem-abrigo como um grupo homogéneo
26

. Esta evidência dá razão a 

Bento e Barreto (2002, p. 247) quando afirmam que “os sem-abrigo são uma realidade 

heterogénea, que não se deixa facilmente apreender em termos redutores”.  

A investigação permitiu ainda compreender que “a condição de sem-abrigo não 

acarreta, por si só, a perda da capacidade de escolha, da existência de códigos de ética, da 

defesa da integridade” (Fernandes, 2006, p.124), visto que, na sua generalidade, os sujeitos 

manifestaram possuírem autonomia, um quadro de valores pelo qual tentam orientar a sua 

conduta, e revelaram uma preocupação incessante pela manutenção da sua dignidade. Os 

resultados sugerem que os participantes deste estudo são pessoas capazes e resilientes, 

contrariando a tendência histórica de se associar a identidade dos sem-abrigo a 

inadequações/debilidades pessoais (Parsell, 2011), sendo que, de facto, estes são 

comummente definidos na literatura pelos seus atributos problemáticos. Também Biswas-

Diener e Diener (2006) ressalvam a negligência – por parte da sociedade em geral e da 

ciência - das competências e dos comportamentos ajustados em virtude do foco que é 

colocado nas limitações, incapacidades e problemas dos sem-abrigo.  

Apesar de ter sido notório que o exercício de cidadania dos sujeitos se encontra 

diminuído, restringido pela dificuldade de acesso aos sistemas sociais básicos (Costa, 

1998), as estratégias de sobrevivência que estes utilizam, traduzem possibilidades de 

escolhas e de opções. Além disso, este estudo enfatiza a premência das estratégias de 

sobrevivência levadas a cabo – tanto ao nível físico/material, como ao nível psicológico - 

                                                           
26 Uma lacuna também salientada noutros estudos - e.g.: Toro & Warren, 1991; Zufferey & Kerr, 2004; Nogueria & 

Ferreira, 2007. 
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não serem entendidas como uma fragilidade, mas antes como “uma força tenaz que permite 

que estas pessoas permaneçam vivas, apesar de tudo” (Silva, 2011, p.360). 

Assim sendo, uma das principais conclusões deste estudo insere-se na necessidade de 

olhar para as pessoas sem-abrigo como “pessoas complexas, dotadas de profundidade 

psicológica, e com capacidade de ressonância em nós” (Bento & Barreto, 2002, p.63). 

 

 Desafio à forma como se olha para o fenómeno dos sem-abrigo 

 

A nomeação, por parte dos participantes, de aspectos positivos da situação de sem-

abrigo (e.g.: desenvolvimento da consciência crítica e da solidariedade; oportunidade de 

auto-conhecimento e de criação de vínculos afectivos) e o reconhecimento do impacto 

construtivo que a experiência de se viver na rua possui para a identidade (e.g.: 

desenvolvimento de capacidades; humildade) constituem evidências importantes que 

conduzem à reformulação da imagem social deste fenómeno enquanto sinónimo de uma 

vivência sombria unicamente pautada pelo sofrimento e pela auto-destruição. Portanto, 

outra das conclusões deste estudo prende-se com o facto de os sujeitos serem capazes de 

identificar dimensões satisfatórias inerentes à vida na rua, demonstrando que, 

paralelamente a todas as adversidades vividas, esta pode ser uma experiência com um 

potencial transformador positivo.   

As necessidades expressas – implícita e explicitamente - pelos participantes, 

constituem um mote para a reconfiguração da noção de hierarquia de necessidades, uma 

vez que são necessidades que se revestem de dimensões internas. Isto é, a dignidade, a 

realização pessoal, o sentido de identidade e a auto-estima positiva parecem ser 

necessidades tão elementares quanto as fisiológicas e materiais. 

Além disso, os discursos dos participantes levaram também ao repensar das 

percepções sobre os factores que conduzem à vida na rua
27

. Contrariando a tendência 

comum de se crer que a condição de sem-abrigo resulta de défices individuais, Lowe e 

Gibson (2011) e Silva (2011) asseguram que são os factores a um nível macrosocial que 

têm contribuído para o aumento dos sem-abrigo (pobreza, falta de emprego, mercado de 

habitação desadequado). Também Soulet (2000) defende que passámos de uma exclusão 

                                                           
27 Esta é uma indagação muito explorada na literatura sobre o fenómeno dos sem-abrigo, pois, tal como afirma Silva 

(2011, p. 360): “A ideia de transgressão remete para a procura de responsabilidades ou para a formulação de uma culpa. 

No interior dos sistemas disciplinares e normalizadores nos quais somos socializados é-nos difícil aceitar e compreender 

a transgressão, pacificamente, sem a atribuição de culpas ou de responsabilidades. Sentimos a necessidade, quase vital, de 

compreendermos a transgressão para podermos actuar sobre ela. Estaremos irremediavelmente prisioneiros da 

normalização dos modos de existência?”. 
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pensada como marginalidade em relação à sociedade, em virtude de fragilidades 

individuais, a uma exclusão apresentada como um estar fora do social em consequência de 

uma falha dos mecanismos integradores. Por seu turno, Bento e Barreto (2002), Nogueira e 

Ferreira (2007) e Quintas (2010) afirmam que actualmente é evidente que a situação de 

sem-abrigo não deriva, em exclusivo, de variáveis pessoais, sendo que a responsabilidade 

pela sua génese e manutenção se dilui num conjunto de factores, onde se incluem a 

sociedade, as políticas sociais e económicas, as instituições, os técnicos sociais e de saúde, 

assim como os próprios indivíduos. Neste estudo, de facto, os sujeitos responsabilizam os 

seus fracassos no que toca à sua condição de viverem sem-abrigo, mas sublinham também 

questões estruturais. 

 

 Tempo de permanência na situação de sem-abrigo 

Neste estudo ressalta ainda a importância deste factor em alguns domínios. Os 

participantes que se encontram há mais tempo a viver na rua, comparando com aqueles que 

estão mais recentemente nesta situação: (a) relatam possuir menor capacidade para 

abandonar esta condição; (b) percepcionam dificuldades de carácter mais psicológico 

(versus físico ou material); (c) incluem o papel de sem-abrigo na descrição que fazem de 

si; (d) apresentam um locus de controlo externo, evidenciando a sensação de falta de 

domínio da sua vida; (e) manifestam ideação suicida. Com efeito, na presente investigação, 

o tempo de exposição à situação de marginalização, parece revelar um acumular de 

vulnerabilidades e um esgotamento de recursos pessoais e das redes relacionais ao longo 

do tempo (Gil et al., 2005). Também Pimenta (2002) expõe a permanência na situação de 

sem-abrigo como um factor de acomodação a esta condição, pelo desenvolvimento de 

mecanismos adaptativos, pela perda de referências integradoras e pela incapacidade gerada 

em delinear projectos e definir objectivos de vida. De facto, em quatro (dos cinco 

participantes que estão há muito tempo a viver na rua), o factor tempo indica ser 

determinante, uma vez que os problemas se vão multiplicando e agravando: degradação da 

saúde física e mental, dependência de drogas e alcoolismo, ruptura com os espaços de 

referência social - designadamente com a família e a comunidade -, e dependência crónica 

da ajuda social.  

Contudo, contrariando Pereira e colaboradores (2000), é fulcral salientar que não se 

considera que o agente tempo seja directamente proporcional ao grau de vulnerabilidade, 

uma vez que, neste estudo, há sujeitos que estão há pouco tempo na situação de sem-abrigo 
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que se encontram num elevado nível de vulnerabilidade, revelando que não se trata de uma 

relação linear.  

 

2. Implicações para a prática 

Dada a interdependência entre a teoria e a prática, revela-se de todo pertinente indagar 

acerca dos possíveis contributos da investigação desenvolvida para a intervenção no 

terreno.  

A constatação da dependência (consciente) dos sujeitos face aos serviços, permitiu 

perceber que estes se inserem numa lógica de actuação essencialmente assistencialista, 

favorecendo, assim, a acomodação e não o empoderamento
28

. Neste sentido, ao invés de se 

fomentar a autonomia está a fomentar-se a dependência e a gerar-se efeitos perversos que 

contrariam o pressuposto para o qual estes serviços existem: promoção da integração social 

(Gil et al., 2005). Deste modo, este estudo sustenta a necessidade de uma intervenção que 

não seja pontual nem tão pouco se revista de carácter paliativo, remediativo e caritativo.  

Das respostas sociais e dos serviços dirigidos aos sem-abrigo, sobressai um modelo de 

intervenção em torno de necessidades de subsistência sem suporte numa rede de parceria 

devidamente consolidada (Gil et al., 2005). De facto, através dos discursos e das práticas 

dos participantes, foi possível perceber que o apoio institucional actual surge 

essencialmente para colmatar necessidades básicas (alimentação, higiene, vestuário, 

assistência médica ou alojamento temporário). Além disso, esse apoio parece encontrar-se 

formatado para lidar com as situações de pobreza clássica - que sempre teve como público 

-, mostrando-se pouco apropriado para responder às características dos “novos sem-

abrigo”, que implicam políticas sociais de carácter estrutural ao nível do emprego, da 

habitação, da saúde e da acção social (Barreto & Bento, 2002). 

Face a este cenário, que só foi possível constatar através de uma abordagem proximal, 

é legítimo afirmar que a multidimensionalidade deste fenómeno de exclusão social implica 

necessariamente políticas inclusivas que actuem nas dimensões sistémicas (re)produtoras 

dos principais problemas que assombram o quotidiano dos sem-abrigo: a falta de 

alojamento, o desemprego e a marginalização social. Trata-se de evitar a perpetuação de 

um suporte assistencialista e fragmentado com repercussões na geração da dependência 

                                                           
28 Percepção que foi reforçada pela experiência de voluntariado na equipa de rua.  
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institucional por parte destes sujeitos, sem resultados ao nível da sua inclusão social (Gil et 

al., 2005). 

Atendendo à heterogeneidade de problemáticas associadas a esta população, propõe-se 

a criação de uma estrutura de cuidados abrangente e coordenada que assegure não apenas o 

acesso desta população a respostas de apoio temporário às necessidades básicas, mas que 

garanta sobretudo um suporte continuado, estável e personalizado às suas necessidades ao 

nível de alojamento, emprego/formação, saúde, família e prestações sociais. Assim, as 

medidas estratégicas para a resolução dos problemas, segundo os próprios sujeitos, 

constituem-se como medidas de carácter estrutural: o acesso a uma habitação, ao emprego 

e a programas de desintoxicação. 

O facto da generalidade dos participantes ser capaz de fazer uma análise crítica da 

actuação dos serviços de acção social, e de apresentar uma forte consciência política 

conduz à crença de que estes são perfeitamente capazes de apresentar soluções fiáveis e 

ponderadas acerca dos tipos de respostas sociais que lhes são dirigidos. Assim, outro dos 

contributos deste estudo é reforçar a urgência de se envolver as pessoas sem-abrigo na 

elaboração dos projectos interventivos que se lhes dirigem (Toro & Warren, 1991). Um 

olhar panorâmico – fornecido pelos próprios participantes -, acentua a necessidade de 

consolidação de parcerias e de diferenciação de serviços que permitam dar espaço a uma 

participação mais activa desta população no planeamento e avaliação da intervenção. Neste 

sentido, a consciência política e a vontade de acção cívica que os sujeitos apresentam, 

poderia ser bastante proveitosa caso se criassem condições para que estes exercessem essa 

capacidade. Assim, seria importante a constituição de órgãos de representação de pessoas 

com experiência na condição de sem-abrigo para a prática de advocacy pela defesa dos 

seus direitos e pela resolução dos seus problemas.  

 

3. Limitações do estudo e sugestões para futuras investigações 

Esta pesquisa apresenta algumas limitações no que concerne: (a) ao grau de 

exploração das suas dimensões – perdeu-se em profundidade aquilo que se ganhou em 

abrangência e (b) ao nível metodológico - o guião de entrevista tem uma constituição 

menos flexível do que o que seria de prever numa entrevista semi-estruturada e contém 

perguntas com um grau de complexidade elevado; e a observação participante foi realizada 

num período de tempo demasiado curto, tendo servido quase exclusivamente para 

aprimorar os dados e emprestar-lhes maior concretude.       
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Apresentam-se de seguida algumas sugestões para futuras investigações: 

 Propõe-se a avaliação da situação das pessoas que se encontram a viver 

temporariamente em pensões, quartos particulares ou hospedarias, visto que, ao abarcar 

mais condições de pessoas sem-abrigo, talvez se possa contribuir para a concepção de 

propostas de acção que atendam mais eficazmente ao continuum que vai desde o 

diagnóstico à intervenção. 

 Considerando a complexidade e a multidimensionalidade do fenómeno, propõe-se o 

desenvolvimento de estudos mais específicos que incidam, de forma mais aprofundada, 

em cada uma das problemáticas identificadas (Gil et al., 2005). 

 Reconhece-se a necessidade de explorar uma abordagem de nível meso que faça a 

confluência das abordagens micro (factores individuais) /macro (factores estruturais), 

no que concerne tanto aos factores conducentes à situação de sem-abrigo, como ao 

nível das respostas sociais dirigidas a esta população. 

 Uma vez que escasseia a investigação em Portugal acerca das mulheres sem-abrigo, 

propõe-se a análise do fenómeno junto dessa população, dissecando também a eventual 

existência de diferenças de género.  

 Admitindo o potencial holístico e reflexivo da etnografia, sugere-se a realização de 

estudos deste carácter, no seio desta população, de modo a explorar mais minuciosa e 

aprofundadamente as múltiplas dimensões que o fenómeno encerra.  

 Pelas implicações significativas que a situação de sem-abrigo provoca nos mais 

diversos sistemas (e.g.: pessoal, familiar e comunitário) e pelas variadas dimensões que 

nela se encerram, facilmente se compreende que “não existe domínio científico que 

possa considerar o problema dos sem-abrigo como seu campo exclusivo de 

investigação e de intervenção. A complementaridade de perspectivas científicas é um 

elemento fundamental para uma compreensão científica válida do problema e para a 

construção de uma solução verdadeiramente eficaz” (Costa, 1998, p.15). Assim, de 

modo a fornecer quadros compreensivos sustentados acerca do fenómeno, salienta-se a 

pertinência de diferentes grelhas de leituras provenientes de diversos quadrantes 

científicos, o que releva o potencial da constituição de equipas/projectos 

multidisciplinares de investigação. 
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Afinal, nós, os humanos, podemos ser na terra, sem habitação.   



 

63 
 

Referências Bibliográficas 

 

Adler, P. (1993). Wheeling and Dealing: an ethnography of an upper-level drug dealing 

and smuggling community.  New York: Columbia University Press. 

Agra, C. (1993). Dizer a Droga, Ouvir as Drogas – estudos teóricos e empíricos para uma 

ciência do comportamento adictivo. Porto: Radicário. 

Almeida, L. & Freire, T. (2003). Metodologia da Investigação em Psicologia e Educação. 

Braga: Psiquilibrios.  

Altman, I. & Weiner, C. (1985). Home Environments – volume 8. In Human Behavior and 

Environment – Advances in Theory ad Research. New York: Plenum Press. 

Alvarez, A. ; Alvarenga, A. & Rina, S. (2009). Histórias de Vida de Moradores de Rua, 

Situações de Exclusão Social e Encontros Transformadores. Saúde Soc. São Paulo 18 

(2): 259 – 272.  

Amato, F. & MacDonald, J. (2011). Examining Risk Factors for Homeless Men: Gender 

Role Conflict, Help-Seeking Behaviors, Substance Abuse and Violence. The Journal 

of Men´s Studies, 19 (3): 227-235. Men´s Studies Press, LLC. 

Angrosino, M. (2007). Doing Ethnographic and Observational Research. London: SAGE 

Publications Ltd. 

Anguera, M. (1989). Metodologia de la Observacion en las Ciencias Humanas. Madrid: 

Cátedra. 

Antunes, M., (2006). Evolução diferencial da auto-estima e do autoconceito académico na 

adolescência. Tese de Doutoramento, Faculdade de Psicologia e de Ciências da 

Educação, Universidade do Porto. 

Applewhite, S.  (1997). Homeless Veterans: Perspectives on Social Services. Social Work, 

42 (1): 19 – 30. 

Atkinson & Hammersley (1998). Ethnography and Participant Observation. In Strategies 

of qualitative inquiry. Denzin, N.K. & Lincoln, Y.S. (1998). California: Sage 

Publications, Inc. 

Bardin, L. (2011) Análise de Conteúdo. (Reto, L.A. & Pinheiro, A. trad). Lisboa: Edições 

70. (Edição original de 1977). 

Becker, H. (1963).  Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance. Glencoe: The Free 

Press. 

Baptista, I. (2004). National Report 2004 research review – Portugal. European 

Observatory on homeless, FEANTSA.  



 

64 
 

Becker, E. (1986).The Birth and Death of Meaning: An Interdisciplinary Perspective on 

the Problem of Man. U.S.A.: The Free Press. Consultado a 23/05/2012 em 

http://www.amazon.com/The-Birth-Death-Meaning-Interdisciplinary/dp/0029021901 

Bender, K.; Thompson, S.; McManus,H.; Lantry,J. & Flynn,P. (2007). Capacity for 

Survival: Exploring Strengths of Homeless Street Youth. Child Youth Care Forum, 

36: 25-42.  

Bento, A. (2001). Os Sem-Amor na era da exclusão. Psiquiatria na Prática Médica, 14 

(2): 53-59. 

Bento, A. & Barreto, E. (2002). Sem-Amor, Sem-Abrigo. Lisboa, Clempsi Editores. 

Biswas-Diener, R. & Diener, E. (2006). The subjective well-being of the homeless, and 

lessons for happiness. Social Indicators Research, 76: 185–205. 

Blumer, H. (1962). Society as Symbolic Interaction. In Human Behavior and Social 

Processes: Na Interactionist Approach. Rose, A. (1962). Boston: Houghton Mifflin 

Company. 

Blumer, H. (1982). El Interaccionismo simbólico: perspectiva y metodo. Barcelona: 

HORA S.A. 

Bourgois, P. (2003). In search of Respect – Selling Crack in El Bairro. (2ºed.). New York: 

Cambridge University Press. (Edição original de 1995) 

Boydell K..; Goering, P. & MorrellBellai,T. (2000).Narratives of identity: representation 

of self in people who are homeless. Qualitative Health Res, 10 (3):26–38. 

Burlingham, B.; Andrasik, M.; Larimer, M.; Marlatt, A. & Spingner, C. (2010). A House is 

Not a Home: A Qualitative Assessment of the Life Experiences of Alcoholic 

Homeless Women. Journal of Social Work Practice in the Addictions, 10: 158 – 179. 

Casey, R.; Goudie, R. & Reeve, K. (2008). Homeless Women in Public Space: Strategies 

of Resistance. Housing Studies, 23 (6): 899 – 916. 

Chamberlain, C. & MacKenzie, D. (2006). Homeless Careers: A Framework for 

Intervention. Australian Social Work, 59: 198–212. 

Costa, A.B., 1998. Exclusões sociais. Lisboa, Gradiva. 

Coulon, A. (1992). L´ École de Chicago. Paris: Presses Universitaires de France. 

Creswell, J. (2003). Research Design – Qualitative, Quantitative and Mixed Approaches. 

Sage Publications, Inc. 

Dail, P. (2000). Introduction to the symposium on homelessness. Policy Studies Journal, 

28, 331-337. 

http://www.amazon.com/The-Birth-Death-Meaning-Interdisciplinary/dp/0029021901


 

65 
 

De Bruyne, P., Herman, J & Schoutheete, M. (1982). Dinâmica da pesquisa em ciências 

sociais :  os pólos da pratica metodológica. Rio de Janeiro :  Francisco Alves Editora. 

Denzin, N. & Lincoln, Y. (1994). Handbook of qualitative inquiry. California: Sage 

Publications, Inc. 

Denzin, N. & Lincoln, Y. (1998). Introduction: Entering the Field of Qualitative Research 

In Strategies of qualitative inquiry. Denzin, N.K. & Lincoln, Y.S. (1998). California: 

Sage Publications, Inc. 

Doorn, L. (2010). Perceptions of Time and Space of (Formerly) Homeless Peoples. 

Journal of Human Behavior in the Social Environment, 20: 218-238. 

Epstein, S. (1973). The self-concept revisited. Am. Psychol., 28: 404-416. 

Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas Sem-abrigo: Prevenção, Intervenção e 

Acompanhamento, 2009 – 2015 (2009). Consultado a 10/09/2013, em 

http://www.idt.pt/PT/Reinsercao/Documents/EN_IntegPessoasSemAbrigo.pdf 

Evans, R. & Forsyth, C. (2004). Risk factors, endurance of victimization, and survival 

strategies: the impact of the structural location of men and women on their experiences 

within homeless milieus. Sociological Spectrum, 24: 439-505. Louisiana: Taylor and 

Francis. 

Farrington, A. & Robinson, W. (1999). Homelessness and Strategies of Identity 

Maintenance: A Participant Observation Study. Journal of Community & Applied 

Social Psychology, 9: 175-194. 

Fernandes,  A. (1992).  Espaço  Social  e  suas  representações.  In Sociologia, 2: 61-99. 

Fernandes. L. (1997). Actores e Territórios Psicotrópicos – etnografia das drogas numa 

periferia urbana. Tese de Doutoramento, Faculdade de Psicologia e de Ciências de 

Educação, Universidade do Porto. 

Fernandes, L. (1998). O sítio das drogas. Etnografia das drogas numa periferia urbana. 

Lisboa :  Editorial Notícias. 

Fernandes, M. (2006). Fechados no Silêncio – Os Sem-Abrigo. Tese de Mestrado, 

Universidade Aberta, Porto. 

Ferrarotti, F. (1983). Histoire et histoires de vie- la meéthode biographique dans les 

sciences sociales. Paris: Librairie des Méridiens. 

Fetterman, D. (1998). Ethnography: Step by Step. California: SAGE Publications. 

Fischer, G. (1994). Psicologia Social do Ambiente. Lisboa: Instituto Piaget. 

Fisher, J.; Bell, P. & Baum, A. (1984). Environmental Psychology. New York: CBS 

College Publishing. 

http://www.idt.pt/PT/Reinsercao/Documents/EN_IntegPessoasSemAbrigo.pdf


 

66 
 

Flick, U. (1998). An Introduction to Qualitative Research. London: Sage Publications. 

Garibaldi, B.; Conde-Martel, A. & O’Toole, T. (2005). Self-Reported Comorbidities, 

Perceived Needs, and Sources for Usual Care for Older and Younger Homeless 

Adults. J Gen Intern Med, 20:726–730. 

Gil; Alvarenga; Quedas; Castro; Caeiro; Sousa; Luís; Brás; Amorim; Baptista (2005). 

Estudo dos Sem-Abrigo. Lisboa: Instituto da Segurança Social. 

Goffman, E. (1990). Stigma – Notes on the Management of Spoiled Identity. London: 

Penguin Books. (Edição original de 1963). 

Goffman, E. (1986). A apresentação do eu na vida de todos os dias. (Pereira trad.). Lisboa: 

Relógio d´Água. 

Gowan,T.(2007). The New Hobos: Identity and Morality among Homeless 

Recyclers. Paper presented at the annual meeting of the American Sociological 

Association, TBA, New York, New York City.  Online <PDF>. 2012-06-

23 from http://www.allacademic.com/meta/p185147_index.htm 

Graciani, M. (1999). Pedagogia social de rua: análise e sistematização de uma 

experiência vivida. São Paulo: Cortez: Instituto Paulo Freire. 

Harter, S. (1999). The construction of the self: A development perspective. New York: The 

Guilford Press. 

Heidegger, M. (1958). Essais et Conférences.Paris: Gallimard. 

Hein, L. (2006). Survival among male homeless adolescents. Tese de Doutoramento, 

Faculty of the Graduate School, Vanderbit University.   

Hilton, T. & DeJong, C. (2010). Homeless In God´s Country: Coping Strategies and Felt 

Experiences of the Rural Homeless. Journal of Ethnographic & Qualitative Research. 

5: 12-30. 

Holahan, C.  (1982). Environmental Psychology. New York: Random House. 

Hubbard, P.; Kitchin, R. & Valentine, G. (2004).  Key Thinkers on Space and Place.  Sage: 

London. 

Jesus, I. (2008) A Experiência de Sem-Abrigo como promotora de Empoderamento 

Psicológico. Dissertação de Mestrado, Faculdade de Psicologia e de Ciências da 

Educação, Universidade do Porto. 

Jesus, M. & Menezes, I. (2010). A experiência de sem-abrigo como promotora de 

empoderamento psicológico. Análise Psicológica, 3 (XXVIII): 527-535. 

Joaquim, T.; Crespo, A.  & Cruz, I. (2010). Introdução. Ex aequo, 22: 9 – 12. 

http://convention3.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_citation/1/8/5/1/4/p185147_index.html
http://www.allacademic.com/meta/p185147_index.htm


 

67 
 

Karabanow, J., Hughies,J., Ticknor, J., Kidd, S. & Patterson, D. (2010). The Economics of 

Being Young and Poor: How Homeless Youth Survive in Neo-liberal Times. Journal 

of Sociology & Sociology Welfare, 37(4): 39-63. 

Kidd, S & Davidson, L. (2007). “You have to adapt because you have no other choice”: 

The stories of strenght and resilience of 208 homeless youth in New York city and 

Toronto. Journal of Community Psychology, 35, 2: 219-238. Wiley Periodicals, Inc.  

Kidd, S. & Shahar, D. (2008). Resilience in homeless youth: A quantitative follow-up. 

Youth & Society, 37 (4), 393-422. 

Lee, S.; Liang, L.; Borus, M. & Milburn, N. (2011). Resiliency and survival skills among 

newly homeless adolescents: Implications for future interventions. Vulnerable 

Children and Youth Studies, 6 (4): 301 – 308 

Lessard-Hébert, M.; Goyette, G & Boutin, G. (1990). Investigação Qualitativa: 

Fundamentos e Práticas. Colecção Epistemologia e Sociedade. Lisboa: Instituto 

Piaget. 

Lopes, D. & Mendonça, A. (2009). História e Habitação: cidadania e a questão social da 

população de rua em Campinas/SP. Impulso, 19 (48): 41 – 60. 

Lowe, J. & Gibson, S. (2011). Reflections of a Homeless Population’s Lived Experience 

With Substance Abuse. Journal of Community Health Nursing, 28: 92–104. 

Maccio, E. & Schuler, J.(2012).Substance Use, Self-Esteem, and Self-Efficacy Among 

Homeless and runaway Youth in New Orleans.Child Adolesc Soc Work J. 29: 123-136 

Mast, J. (2008). Discourse and Practice in a World of Strangers. Paper presented at the 

annual meeting of the American Sociological Association Annual Meeting, Sheraton 

Boston and the Boston Marriott Copley Place, Boston. 

Matza, D. (1981). El proceso de desviación. (Carabaña, Trad.) Madrid: Taurus Ediciones. 

(Obra original publicada em 1969). 

 McBride, R. (2012). Survival on the Streets: Experiences of the Homeless Populations and 

Constructive Suggestions for Assistance.  Journal of Multicultural Counseling and 

Development, 40: 49-61. 

Melo, R. (1991). Psicologia ambiental: uma nova abordagem da psicologia. Psicologia-

USP, 2(1/2): 85-103. 

Mendel, M. (2011). Heterotopias of Homelessness: Citizenship on the Margins.  Stud 

Philos Educ 30: 155-168. 

Miguel, M.(2007). Prevalência ao Longo da Vida e Atitudes Face aos Sem-Abrigo em 

Portugal. Dissertação de Mestrado. Instituto Superior de Psicologia Aplicada. 



 

68 
 

Miller, A. & Keys, C., (2001). Understanding Dignity in the Lives of Homeless Persons. 

American Journal of Community Psychology, 29(2): 331-354. 

Miller, E.; Fitzpatrick, K. & LaGora, M. (2008). Does Place and Space Matter? A 

Systematic Comparison of the Homeless Circumstance.  Conference Papers -- 

American Sociological Association, Annual Meeting. 

Miner, M. (1990). The Self-Concept of Homeless Adolescents. Journal of Youth and 

Adolescence, 20(5): 545-560. 

Montgomery, P., McCauley,K. & Bailey, P. (2009). Homelessness, a State of Mind? : A 

Discourse Analysis. Issues in Mental Health Nursing, 30: 624-630. 

Moore, J. (2007). Polarity or integration? Towards a fuller understanding of home and 

homelessness. Journal of Architectural and Planning Research, 24(2): 143-159.  

Neves, T. (2004). A etnografia no estudo do desvio. Actas dos ateliers do Vº Congresso 

Português de Sociologia – Sociedades Contemporâneas: Reflexividade e Acção, (pp. 

96 - 101). Braga: APS Publicações. 

Neuman, W. (1997). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. 

USA: Allyn & Bacon. 

Nogueira, S.& Ferreira, J.(2007).A realidade psicossocial dos sem-abrigo: breve contributo 

para a sua caracterização.Revista portuguesa de pedagogia 41 (3): 195-205. 

Ogden, J. & Avades, T. (2011). Being homeless and the use and nonuse of services: a 

qualitative study. Journal of Community Psychology, 39 (4): 499 – 505. 

Osborne, R. (2002). “I May be Homeless, But I´m Not Helpless”: The Costs and Benefists 

of Identifying with Homelessness. Self and Identity, 1: 43-52. 

Parker, J. (2012). Self-Concepts of Homeless People in an Urban Setting: Processes and 

Consequences of the Stigmatized Identity. Dissertação de Doutoramento, College of 

Arts and Sciences, Georgia State University. 

Parsell, C. (2010). “Homeless is What I Am, Not Who I Am”: Insights from an Inner-City 

Brisbane Study. Urban Policy and Research, 28(2): 181-194. 

Parsell, C. (2011). Homeless identities: enacted and ascribed. The Bristish Journal of 

Sociology, 62(3): 442-461. 

Parsell, C. (2012). Home is Where the House is: The Meaning of Home for Peoples 

Sleeping Rough. Housing Studies, 27 (2): 159 – 173. 

Paugam, S. (2000). A Desqualificação Social – Ensaio sobre a nova pobreza. Porto: Porto 

Editora. 



 

69 
 

Pereira, A.; Barreto, P. & Fernandes, G. (2001). Análise Longitudinal dos Sem-Abrigo em 

Lisboa: A Situação em 2000. Lisboa: Departamento de Acção Social da CML. 

Pereira, C. (2009). A Resiliência e a Vulnerabilidade ao Stress numa População Sem-

Abrigo. Dissertação de Mestrado, Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, 

Universidade Fernando Pessoa. 

Pfuhl, E. & Henry, S. (1993) The deviance process. (3º ed.). New York: Aldine Publishing 

Company.  

Pimenta, M. (1992). Os Sem-Abrigo na cidade de Lisboa. Colecção Cáritas, n.º 14. Lisboa, 

Editores Centro de Estudos para a Intervenção Social. 

Ploeg, J. e Scholte, E. (1997). Homeless Youth. London:  Sage Publication 

Pope, A.; McHale, S. & Craighead, W. (1988). Self-esteem: An introduction. In Self-esteem 

enhancement with children and adolescents. New York: Pergamon Press. 

Quintas, S. (2010) Percepção de técnicos e indivíduos sem-abrigo: Histórias ocultas de 

uma realidade no Porto. Dissertação de Mestrado, Faculdade de Psicologia e de 

Ciências da Educação, Universidade do Porto. 

Quivy, R. & Campenhoudt, L. (2008). Manual de Investigação em Ciências Sociais. 

Lisboa: Gradiva. 

Rappaport, J. (1981). In praise of paradox: A social policy of empowerment over 

prevention. American Journal of Community Psychology, 9 (1): 1 -25. 

Rew, L. (2000). Friends and Pets as Companions: Strategies for Coping with Loneliness 

Among Homeless Youth. Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing, 13(3): 

125 – 140. 

Riggs, E. & Coyle, A. (2002). Young people’s accounts of homelessness: A case study 

analysis of psychological well-being and identity. Counselling Psychology Review, 

17(3):5-15 

Rosa, V. (2012). Laços sociais e capital social nas narrativas das pessoas em situação de 

sem-abrigo. Dissertação de Mestrado, Instituto Superior Miguel Torga. 

Rowe, S. & Wolch, J. (1990). Social networks in time and space: homeless women in Skid 

Row, Los Angeles. Annals of the Association of American Geographers 80: 184–204. 

Rosenberg, M. (1986). Conceiving the self. New York: Basic Books. 

Salgueiro, T. (1999). Ainda em torno da fragmentação do espaço urbano. Inforgeo, 14: 65-

76. Lisboa, Portugal. 



 

70 
 

Sheehan, R. (2010). “I´m protective of this yard”: long-term homeless persons´ 

construction of home place and workplace a historical public space. Social & Cultural 

Geography, 11(6): 539-558.  

Shinn, M. (1997). Family homessness: satate or trait? Americam Journal of Community 

Psychology, 25 (6), 755-769.  

Silva, S.(2007a). Identidades e narrativas sem-abrigo. Cadernos Sísifo 3: 11-75. Lisboa: 

EDUCA. 

Silva, S.(2007b). Sem-abrigo: método de produção de narrativas biográficas. Sísifo / 

Revista de Ciências da Educação, 2: 69-82. 

Silva, S. (2011). Viver com ou sem-abrigo? Etnografia de lugares vazios. Tese de 

Doutoramento, Instituto de Educação, Universidade de Lisboa. 

Silverman, D. (2000). Doing qualitative research: a practical handbook. London: Sage 

Publications. 

Snow, L. & Anderson, D. (1986) Desafortunados – um estudo sobre o povo da rua. 

(Vasconcelos, S. trad). Petropólis: Editora Vozes. 

Snow, D. & Anderson, L. (1987). Identity Work Among the Homeless: The Verbal 

Construction and Avowal of Personal Identities. The American Journal of Sociology, 

92(6): 1336-1371. 

Snow, D. & Anderson, L. (1993). Down on their luck: A study of homeless street people. 

Los Angeles: University of California Press. 

Snow, D. & Mulcahy (2001). Space, Politics and the Survival Strategies of the Homeless. 

American Behavioral Scientist, 45: 149-171. 

Soares, C. (2010). À conversa com os mass media: mediação discursiva entre o campo 

jurídico e psicológico. Dissertação de Mestrado, Faculdade de Psicologia e de 

Ciências da Educação, Universidade do Porto. 

Soulet, M. (2000). Da não-integração - Tentativas de definição teórica de um problema 

social contemporâneo. Coimbra: Quarteto Editora. 

Stein, J. & Gelberg, L. (1995). Homeless men and women: Differential associations among 

substance abuse, psychological factors, and severity of homelessness. Experimental 

and Clinical Psychopharmacology, 3, 75-86. 

Stein, J.; Nyamathi, A & Dixon, E. (2008). Effects of psychological and situational 

variables on substance abuse among homeless adults. Psychology of Addictive 

Behaviors, 22, 410-416. 



 

71 
 

Stokols, D. & Altman, I. (1991). Handbook of Environmental Psychology – Volume 1.  

Florida: Krieger Publishing Company. 

Stryker, S. & Serpe, R. (1994). Identity Salience and Psychological Centrality: Equivalent, 

Overlapping, or Complementary Concepts?. Social Psychology Quarterly 57:16-35. 

Sumerlin, J. (1995). Adaptation to homelessness: self-actualization, loneliness, and 

depression in street homeless men. Psychological Reports, 77: 295-314.  

Telheiro, N. V. (2013). Personalidades sem-abrigo. Livpsic: Porto.  

Thanem, T. (2011). All talk and no movement? Homeless coping and resistance to urban 

planning. Organization, 19 (4): 441-460.  

Thio, A. (1983). Deviant behavior. Boston: Houghton Mifflin Company. 

Thompson, S. ; Barczyk, A.; Gomez, R.; Dreyner, L. & Popham, A. (2010). Homeless, 

Street-Involved Emerging Adults: Attitudes Toward Substance Use. Journal of 

Adolescent Research, 25 (2): 231 – 257. 

Toro, P., & Warren, M. (1991). Homelessness, psychology, and public policy. Introduction 

to section three. American Psycohologist, 46(11): 1205-1207. 

Turner, R. (1968). The Self-Conception in Social Interaction. In The Self in Social 

Interaction, Gordon, C. & Gergen, K.J. New York: Wiley. 

Vala, J. (1986). A análise de conteúdo. In Silva, A.; Pinto, J. (coords). Metodologia das 

Ciências Sociais. Porto: Edições Afrontamento. 

Vaz Serra, A. (1986). A importância do auto-conceito. Psiquiatria Clínica, 7 (2), 57-66. 

Verteuil,G., Marr, M.& Snow, D. (2006) Sustaining Environments, Adaptation, and 

Resistance: Place-dependent Experiences of Homelessness in Los Angels. Los Angels, 

Conference Papers. 

Wassermna, J. A.; Clair, J. M. & Platt, C. (2012). The ‘‘Homeless Problem’’ and the 

Double Consciousness Sociological Inquiry, 82 (3): 331–355. 

Whitbeck, L. & Simons, R.(1993). A Comparison of Adaptative Strategies and Patterns of 

Victimization among Homeless Adolescents and Adults. Violence and Victinns, 8 (2): 

135-152- Nebraska: Springer Publishing Company. 

Williams, S. & Stickley, T. (2011). Stories from the streets: people´s experiences of 

homelessness. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 18: 432–439. 

Zweig, J., Phillips, S. & Duberstein Lindberg, L. (2002). Predicting adolescent profiles of 

risk: Looking beyond demographics. Journal of Adolescent Health, 31(4): 343–353. 

Zufferey, C. & Kerr, L. (2004). Identity and everyday experiences of homelessness: Some 

implications for social work. Australian Social Work, 57 (4): 343-353.  



 

72 
 

Anexos 

 

 

 

  



 

73 
 

Dinâmicas da 
investigação 

Pólo 
epistemológico 

Pólo 
morfológico 

Pólo 
técnico 

Pólo teórico 

Anexo 1 – Sinopse da metodologia de investigação do presente estudo 

 

 

  

 Compreensão (vs 

explicação) 

 “Causalidade interna” - foco 

nos significados 

 Investigação 

qualitativa 

 Paradigma 

interpretativo (vs 

positivista) 

 Fenomenologia 

 Raciocínio indutivo 

 Entrevista semi-

estruturada 

 Observação participante 

 Interaccionismo 

simbólico 

 Psicologia ambiental 
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Anexo 2 – Dados principais dos participantes 

  

Código do 

Participante 
Idade 

 

Tempo a viver na rua 

 

 H 42 Anos 3 Meses 

(2º episódio de sem-abrigo) 

M 52 Anos 4 Meses 

J 31 Anos 5 Meses 

A 41 Anos 5,5 Meses 

(2º episódio de sem-abrigo) 

D 51 Anos 7 Meses 

 

N 41 Anos 9 Meses 

Z 36 Anos 
2 Anos  

F 26 Anos 2,5 Anos  

C 49 Anos 2, 5 Anos  

B 61 Anos 5,5 Anos  

Pouco 

tempo a 

viver na 

rua 

Muito 

tempo a 

viver na 

rua 
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Anexo 3 – Guião de Entrevista 

INTRODUÇÃO 

Olá, boa tarde Sr(a).….! Como já lhe tinha dito, estamos aqui porque estou muito 

interessada no seu contributo para um trabalho que estou a fazer na faculdade, acho 

que me vai ajudar muito e que tenho imenso a aprender consigo! Eu estudo psicologia e 

estou a fazer um trabalho sobre as pessoas que vivem na rua e o que eu estou a tentar 

perceber são dois aspectos: as estratégias que são usadas para conseguirem sobreviver 

na rua e a forma como se vêem a si próprios.  

Tudo o que me disser é confidencial, ninguém vai saber quem é o(a) sr(a), por isso, peço-

lhe que seja o(a) mais sincero(a) possível, está bem? Não tem de responder a todas as 

questões se não se sentir confortável, pode demorar o tempo que quiser a pensar na 

resposta e podemos parar a entrevista sempre que precisar de uma pausa. 

Dá-me autorização para gravar a entrevista? Ninguém, a não ser eu, a vai ouvir…é só 

para eu não me esquecer de nada do que me disser. Está bem para si? 

Tem alguma dúvida? Esteja à vontade para me interromper sempre que necessário ou 

quando não entender alguma pergunta. 

Vamos então começar a entrevista? Esteja relaxado(a)…é apenas uma conversa simples e 

normal. 

Idade: 

Tempo na situação de viver na rua: 

Ambiciona sair desta condição: 

 

PARTE I: Estratégias de sobrevivência (material, psicológica e social) 

1) Como faz para conseguir:  

      - Abrigo? 

      - Comida? 

      - Roupa? 

      - Higiene? 

Estratégias de 

sobrevivência 

material 
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     - Transporte? 

      - Cuidados saúde? 

      - Dinheiro? 

 

2) A forma como consegue obter tudo o que falamos na pergunta anterior varia 

conforme o momento do ano ou é sempre da mesma maneira?  

 

 

3) Como é a sua relação com:  

- Pares/ pessoas na mesma situação que o sr(a)? 

- Família e amigos? 

- “Estranhos” / transeuntes? 

- Elementos dos serviços aos quais recorre? 

- Polícia? 

 

4) O que é mais duro estando nesta condição (viver na rua)? 

5) Quais são as necessidades prioritárias de uma pessoa que vive na rua? 

6) Encontra algum aspecto positivo de se estar nesta condição? Se sim, qual? 

 

 

7) O que pensa que pode aliviar esses problemas/dificuldades? 

8) Recursos / apoios que para si são mais úteis? 

 

 

9) Como ocupa o tempo no seu dia-a-dia? Se o(a) acompanhasse durante um 

dia, o que o(a) veria a fazer? 

 

PARTE II: Identidade e auto-estima 

1) Quem é o(a) senhor(a)? Fale-me de si. 

2) O que o(a) define? (Se não entender bem a questão, perguntar: Quais são os 

seus principais traços/características?) 

3) Sente-se capaz de fazer as coisas tão bem como a maioria das pessoas? 

4) Acha que controla as coisas que lhe acontecem?  

Variações 

sazonais das 

estratégias de 

sobrevivência 

Interacção 

social/envolvim

ento emocional 

nas relações 

Percepção 

dificuldades/ 

hierarquia 

necessidades 

Auxílios/ 

fontes de 

suporte 

Quotidiano 

Fala 

identitária 
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5) Se alguém lhe perguntar se é sem-abrigo, o que responde? OU Sente que ser 

sem-abrigo é quem o(a) sr(a) é o que o sr(a) é?  

 

 

6) De todos os papéis que desempenha na sua vida, qual aquele que para si é o 

mais importante? (SE não perceber, dar exemplos de papéis: ser uma pessoa 

que vive na rua, ser pai, ser namorado, ser amigo…) 

7) Em que medida é que viver na rua mostra quem o(a) senhor(a) é? OU Em 

que medida viver na rua faz de si a pessoa que é? 

 

8) Como é que gostava que os outros o(a) vissem? 

 

 

9) Não tem casa mas há algum espaço desta cidade que ache que é seu/ que lhe 

seja muito especial, muito querido para si?  

9.1) Porquê?  

9.2) Trata esse lugar de maneira diferente? 

9.3) E as outras pessoas tratam esse lugar de maneira diferente por sentirem 

que é seu? 

 

10) Ser sem-abrigo / viver na rua afecta aquilo que sente por si mesmo?  

      10.1) De que forma?  

11) Tem uma atitude positiva consigo próprio(a)? 

12) No geral está satisfeito(a) consigo? 

13) Gostava de ter mais respeito por si próprio(a)? 

14) Sente que tem muito que se orgulhar na sua vida?  

 

 

 

 

 

Auto-

conceito ideal 

Privatização 

do espaço 

público 

wskcjksc 

Traço ou 

estado? 

Significado 

do ser-se sem-

abrigo 

Auto-estima 
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Anexo 4 – Grelha de observação participante 

 Estratégias de sobrevivência material: Acções, locais e pessoas 

 

Tipo de 

Necessidade 

ACÇÕES 

(O que 

fazem 

para 

obter:) 

 

OBSTÁCULOS 

(Entraves encontradas 

na satisfação das 

necessidades e formas 

de os contornar) 

LOCAIS 

(A que 

locais 

recorrem 

para obter:) 

PESSOAS 

(Quais os 

actores juntos 

dos quais 

buscam 

recursos) 

Abrigo 

 

 

 

 

 

  

Comida 

 

 

 

 

 

  

Roupa 

 

 

 

 

 

  

Higiene 

  

 

 

  

Transporte 

  

 

 

  

Cuidados de 

saúde 

  

 

 

  

Dinheiro 

 

 

 

 

 

  

 

Outro(s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      - Porquê estes actores?  

                                           - Como são recebidos por quem com eles interage nesses locais? 

 Quais os bens que transportam consigo como sendo essenciais?  

 Segurança pessoal: Como se protegem se não têm um “espaço seu”?  

 Quais os espaços por eles privatizados? 
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 Que finalidades assumem?  

 Quais as características ecológicas que os tornam atraentes para esses fins?  

 

 Grupo de pares: 

 Qual o papel desempenhado pelo sujeito no seio do grupo de pares? 

 Que normas? 

 Que hierarquia? 

 Que dinâmicas? 

 

 Transeuntes: 

 Como é feita a abordagem? 

 Linguagem corporal usada durante a interacção? 

 Reacção dos transeuntes? 

 

 Quotidiano: 

 Que momentos surgem como rotina? 

 Quanto tempo demoram as actividades?  

 Qual a sua relevância? 

 

Outros…:  

 Aspectos significativos relacionados com a questão da identidade/auto-conceito: 

 Aspectos transversais à observação:  

 O que desencadeia eventos/interacções/actividades significativas para o sujeito? 

 Como o significado atribuído aos acontecimentos influencia o comportamento? 

 Concepções da realidade. 
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Anexo 5 – Quadro de análise de conteúdo categorial temática 

 

Dimensões Categorias Subcategorias Componentes Indicadores 

1. Estratégias de 

sobrevivência 

1.1.Perspectivas 

de sair da rua 

Desejo  Menções em relação às aspirações de sair da vida na rua. 

Percepção de 

capacidade 

 Referências à auto-percepção da capacidade para abandonar a vida na rua.  

Percepção das 

condições 

necessárias  

 Alusões às conjecturas consideradas necessárias para abandonar a condição de 

sem-abrigo. 

1.2.Percepção 

das dificuldades 

  Referência às principais adversidades enfrentadas na vida em condição de sem-

abrigo.  

1.3.Necessidades 

prioritárias 

  Menções relativamente às necessidades consideradas mais urgentes no que toca 

à vida de uma pessoa sem-abrigo. 

1.4.Sobrevivência 

física e material 

Acções, locais e 

condições  

 Todos os elementos relativos a locais, acções (actos levados a cabo) e 

condições procuradas (características sócio-ecológicas procuradas) na 

satisfação das seguintes necessidades: abrigo, comida, cuidados de saúde, 

dinheiro, higiene, roupa e transporte.   

Variações sazonais  Indicadores que permitam perceber se a forma como os indivíduos obtêm os 

recursos para sobreviverem, varia consoante a altura do ano. 

Obstáculos  Referências aos entraves encontrados na satisfação das necessidades materiais e 

físicas primárias. 
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1.5.Sobrevivência 

psicológica 

  Todos os elementos que permitam perceber as estratégias de coping usadas ao 

nível da “protecção do self” (Snow & Anderson, 1987). 

1.6.Princípios 

gerais de 

sobrevivência  

  Alusões a aspectos considerados como pressupostos essenciais para a 

subsistência de uma pessoa que esteja a viver na rua. 

1.7.Fontes de 

suporte 

Recursos para 

atenuar 

dificuldades 

 Referências a condições consideradas necessárias para a atenuação das 

dificuldades encontradas na vida de uma pessoa sem-abrigo. 

Apoios mais úteis  Menções aos auxílios vistos como os mais benéficos.  

2. Relação com 

o Ambiente 

3.1. Ambiente 

humano – as 

pessoas 

Relacionamentos 

interpessoais 

Família Referência à relação com a família, no que toca a dinâmicas, qualidade 

relacional, importância atribuída e tipo de contacto estabelecido. 

Pares Referência à relação estabelecida com as outras pessoas sem-abrigo. 

Elementos dos 

serviços 

Referência à relação estabelecida com os elementos dos serviços aos quais os 

participantes recorrem. 

Transeuntes Referência à relação estabelecida com os estranhos. 

Polícia Referência à relação estabelecida com as forças policiais. 

Discriminação Vivências Menções a experiências de exclusão social. 

Sentimentos Alusões às emoções despoletadas pela vivência da discriminação. 

Percepções de 

estereótipos 

Referências a concepções de estereótipos da sociedade dominante  em relação 

às pessoas sem-abrigo. 
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3.3. Ambiente 

cronológico – o 

tempo 

Estrutura do 

quotidiano 

 Referências à organização do seu dia-a-dia, no que toca a horários e rotinas. 

Vivência 

subjectiva do 

tempo  

 

 Elementos que aludem a formas peculiares de vivenciar o tempo. 

3.2. Ambiente 

físico – o espaço 

Apropriação 

territorial 

 Elementos relativos a comportamentos de privatização de determinado local 

(afirmação de um lugar como sendo seu). 

 Sentimentos de 

pertença 

 Referências que indiquem uma vinculação afectiva a determinados locais. 

3. Identidade e 

auto-estima 

3.1.Identidade 

pessoal 

Auto-conceito  Menções às percepções que os indivíduos têm de si próprios, nomeadamente no 

que toca ao locus controle e à percepção de competência. 

Hetero-percepção  

ideal 

 Elementos que permitam perceber como os indivíduos gostavam de ser vistos 

pelas outras pessoas. 

Impacto da 

experiência sem-

abrigo 

 Todos os indicadores que possibilitem a compreensão da influência da condição 

de sem-abrigo na identidade pessoal dos indivíduos. 

3.2.Papéis sociais   Referências aos papéis sociais desempenhados pelos indivíduos, considerados 

mais significativos pelos mesmos. 

Centralidade 

psicológica do 

papel de sem-

abrigo 

 Elementos que permitam perceber se a condição de sem-abrigo é incluída na 

caracterização que fazem de si, e/ou se revela como um assunto central nas suas 

vidas. 
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3.3.Auto-estima Auto-valorização  Elementos que permitam perceber o valor conferido pelos indivíduos a si 

próprios. 

Auto-satisfação  Referências à satisfação dos indivíduos revelam consigo mesmos. 

Auto-respeito  Menção ao respeito que os indivíduos declaram ter por si próprios. 

Realização pessoal  Referências ao sentimento de concretização pessoal.  

Condições 

nucleares 

 Referência a factores que são considerados, pelos sujeitos, como os principais 

contributos para a auto-estima positiva e o sentido de dignidade de uma pessoa. 

Influência da 

condição de sem-

abrigo 

 Todos os indicadores que possibilitem a compreensão da influência da condição 

de sem-abrigo na auto-estima dos indivíduos. 

Ideação 

suicida 

Menção a ideação suicida. 

 3.4. Aspectos 

positivos da 

condição de sem-

abrigo 

Ao nível individual  Alusões aos aspectos considerados construtivos/satisfatórios, no que toca à 

esfera pessoal, que advém da vida em condição de sem-abrigo. 

Ao nível relacional  Alusões aos aspectos considerados construtivos/satisfatórios, no que toca à 

esfera interpessoal, que advém da vida em condição de sem-abrigo. 
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Anexo 6 – Figuras das dimensões do estudo 

Figura 1: Categorias, subcategorias e componentes da dimensão Estratégias de Sobrevivência 
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Figura 2: Categorias, subcategorias e componentes da dimensão Relação com o Ambiente 
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Figura 3: Categorias, subcategorias e componentes da dimensão Identidade e auto-estima 
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