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DA FAVELA PARA OS BAIRROS: O DESEJO DE INSERÇÃO SOCIAL DE ADOLESCENTES 
EM SITUAÇÃO DE RUA. Iana Stadulne Aquino, Flávia Cardozo de Mattos, Flávia Wagner, Isabela 
Steigleder Gozalvo, Lucas Neiva-Silva, Silvia Helena Koller (orient.) (Departamento de Psicologia do 

Desenvolvimento e da, Instituto de Psicologia, UFRGS). 
O objetivo desse estudo foi identificar as expectativas futuras de adolescentes em situação de rua em relação à 
moradia. Nesse estudo, o local de moradia não é considerado apenas como um dado sócio-demográfico, mas é 
tomado como uma parte importante na análise do universo psicossocial dessa população. A amostra foi composta por 
14 adolescentes do sexo masculino, da cidade de Porto Alegre, com idades entre 12 e 16 anos. Os adolescentes foram 
selecionados por conveniência e foram identificados por cinco fatores principais: 1) presença/ausência de um adulto 
responsável; 2) aparência pessoal; 3) vinculação familiar; 4) local de permanência; e 5) atividades realizadas nas 
ruas. A equipe de pesquisa inseriu-se ecologicamente no contexto buscando uma maior vinculação com os 
participantes. Foi realizada, então, uma entrevista semi-estruturada com perguntas acerca do tema moradia em 
relação ao presente, passado e futuro. Observou-se que 100% (n=14) dos participantes originavam-se da periferia de 
Porto Alegre e que 85, 7% (n=14) deles mostraram o desejo de morar em uma região diferente da qual viviam à 
época da pesquisa. 50% (N=14) da amostra mostrou preferência por residências simples e humildes. O desejo de 
morar, no futuro, com a família e/ou amigos foi o mais freqüente (41, 1% - respostas múltiplas), seguido do desejo de 
residir dentro das grandes cidades em locais mais aconchegantes e luxuosos (23, 5%). 11, 8% das respostas se 
referiam ao desejo, explícito, de não mais morar em vilas (favelas) e, sim, em bairros. A partir desses dados, pode-se 
observar que mais do que uma casa, os adolescentes em situação de rua, anseiam por um lar, entendido como sendo a 
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união da família dentro de uma casa. Almejam também alcançar uma inserção social através também da melhoria do 
local de moradia, uma vez que a favela, segundo seus relatos, é discriminada pelo restante da sociedade e apresenta 
grande índice de violência. 




