
 

Texto para Discussão 

Territórios em transformação e fluxos de imigrantes e pessoas em situação de rua 

em áreas centrais da cidade de São Paulo: um estudo de caso do distrito do Pari1. 

 

Introdução 

 O presente artigo busca compreender os sujeitos em situação de extrema pobreza e 

vulnerabilidade social, mais especificamente a população em situação de rua e os imigrantes,  

compreendendo suas condições de vida e seus fluxos pelos territórios da cidade de São Paulo. 

Para tal, optou-se por uma abordagem a partir do estudo de caso dos distritos centrais, 

especialmente do Pari. Para Chizzotti (2006, p.136), “os estudos de caso visam explorar um caso 

singular, situado na vida real contemporânea, bem delimitado e contextualizado em tempo e lugar 

para realizar uma busca circunstanciada de informações sobre um caso específico”. Segundo o 

referido autor (2001), o caso é, também, considerado “como um marco de referência de complexas 

condições socioculturais que envolvem uma situação e tanto retrata uma realidade quanto revela a 

multiplicidade de aspectos globais, presentes em uma dada situação”. 

A população em situação de rua na cidade de São Paulo não é fenômeno novo. É uma 

realidade complexa marcada pela privação e pobreza extrema, pela dependência de benefícios e 

serviços públicos, pelas identidades definidas por negociações de status (tanto internas como 

externas), pela disputa de pontos, de recursos e de incorporação de discursos institucionalizados. 

Compreender a evolução de sua espacialização é inserir este segmento populacional no debate sobre 

os territórios da cidade. São Paulo tem uma paisagem definida por áreas segregadas, por 

centralidades do capital e pela disputa de uma agenda pública do direito à cidade. 

Pensar em pessoas em situação de rua nos remete diretamente à ideia de um segmento 

populacional marcado pela vulnerabilidade extrema, que são visíveis circulando pelas ruas de São 

Paulo e/ou acolhidas pela rede de serviços de assistência e com alto grau de dependência de 

benefícios e serviços públicos para a sua sobrevivência. A mobilidade cotidiana desta população se 

dá em busca de trabalho, da aferição de alguma renda, de alimentação e de abrigo, entre outros, 

como consumo de álcool e outras drogas. Portanto, há uma transitoriedade das permanências na 
                                                

1 Texto elaborado por Marisa do Espírito Santo Borin, Dulce Maria Tourinho Baptista, Carolina Teixeira Nakagawa 
Lanfranchi.  



cidade. A população em situação de rua é um fenômeno mundial e, como tal, deve ser entendido 

como parte das estruturas sociais de classe e de poder. 

Nos últimos anos o cenário das ruas vem se transformando em decorrência de mudanças 

estruturais de nossa sociedade e de seus desdobramentos sociais. Hoje em dia se reconhece também 

nas ruas não só crianças e adultos, mas também travestis e transexuais, LGBT, jovens dependentes 

químicos ou em uso abusivo de álcool e/ou outras drogas, idosos, imigrantes e refugiados, entre 

outros. Esse quadro nos indica uma população heterogênea em gênero, idade, escolaridade, 

condições de saúde, entre outros aspectos, sendo a rua o que os une como seu lugar de viver, de 

existir e de resistir. 

Na política municipal de atenção predominam as ofertas de serviços de acolhimento 

provisório com pernoite, primordialmente pautada  nos centros de acolhida nas diversas regiões da 

cidade. Nesses termos, ainda que insuficiente, houve diversificação das tipologias visando resguardar 

a heterogeneidade dessa população, que se manifesta por meio de necessidades e demandas 

específicas decorrentes do ciclo de vida, gênero, orientação sexual, condições de saúde e drogadição, 

entre outros. Pode-se dizer que o modelo de atenção prevê que a população se movimente por vários 

estágios, em diferentes serviços revelando uma clara intenção de prestar um atendimento integral aos 

acolhidos. Contudo, o sucesso desse modelo de gradativa saída da rua é insuficiente quando o 

Campo é marcado pela heterogeneidade de perfis e trajetórias, posições e condições. 

São várias as histórias de vida que desencadeiam nessa situação de extrema pobreza, sendo 

que a opção pela rua se vislumbra como uma libertação e/ou como única alternativa, ainda que com 

muito sofrimento. 

Essa população historicamente sempre se concentrou no centro da cidade de São Paulo, por 

ser um local em que transitam diariamente muitas pessoas, onde há formas de garantir algum 

dinheiro e também por ser o espaço que tradicionalmente concentra um grande número de 

instituições de assistência, de abrigo e de alimentação. Atualmente, São Paulo apresenta novas 

centralidades que vêm sendo ocupadas não só por pessoas em situação de rua, como, também, por 

imigrantes e refugiados. 

É dentro deste contexto que o território de um segmento social que partilha da privação de 

tantas e singulares condições para manter e reproduzir a sua sobrevivência se coloca como um 

desafio. A vida na rua é uma realidade complexa marcada pela inserção perversa. São sujeitos cujos 

direitos são violados e representam contingentes excluídos do mercado formal do emprego, da 

habitação adequada, das relações sociais familiares, escola etc. e passam a ser disciplinados pelo 

trabalho informal, ilegalidade, pelos serviços de acolhimento, entre outros aspectos. 



É um fenômeno observado em diferentes metrópoles do mundo. Tornou-se uma questão 

social e política pela visibilidade dada pelo uso do espaço público, em especial a partir dos anos 

1990, prioritariamente em áreas centrais. Morar na rua implica em fazer dela o seu habitat, 

promovendo uma reutilização dos espaços públicos, conferindo-lhes novos significados. Passa a se 

realizar no domínio da rua o que habitualmente faz parte do domínio da casa. (VIEIRA, BEZERRA, 

ROSA, 1992, p.131). Assim, requerem atuação do poder público em diferentes níveis tornando-se 

um desafio de agenda de construção da cidade em disputa, em especial para ações de 

“Requalificação”. 

Em condições semelhantes, percebe-se a crescente brutalidade pela qual passam os imigrantes 

na sociedade. Vive-se um mundo acoplado ao progresso técnico da economia global, interconectado 

ao crescimento econômico corporativo em busca compulsiva do lucro, com desdobramentos 

perversos na sociedade civil, onde se percebe o enfraquecimento da democracia e a deflagração de 

conflitos, com a paralela e acelerada expulsão de pessoas do seu local de origem. São os imigrantes 

que, impossibilitados de construírem o seu projeto de vida nos locais de origem, saem em busca de 

uma vida melhor nas grandes cidades, como São Paulo.  

 São Paulo, como uma sociedade global, hoje recebe um grande fluxo de imigrantes, 

principalmente em sua região central, que não é a área mais populosa da cidade, mas é a que conta 

com maior circulação de pessoas, por ser composta por unidades comerciais, jurídicas, financeiras, 

escritórios, consultórios e repartições públicas, além de estar entre as regiões mais antigas e, por isso, 

mais urbanizada e com melhor infraestrutura da cidade. Caracteriza-se também por ser objeto da 

especulação do capital financeiro imobiliário (Harvey, 2005) e ter grande número de cortiços, 

ocupações e imóveis vazios abandonados sem função social.  

Os imigrantes saíram de seus locais de origem por condições adversas. São migrantes 

ambientais, econômicos, muitos refugiados com temor de perseguição e grave violação aos direitos 

humanos, que buscam um espaço para sobreviver e viver. Em São Paulo, o centro da cidade sempre 

foi pólo de atração deles, antes os internos e hoje, do grande fluxo de imigrantes internacionais. No 

entanto, o espaço que vão ocupar é de precariedade, da informalidade no trabalho e o da ausência de 

moradia digna.  

Para o acesso à moradia os imigrantes enfrentam impasses. Para quem está na informalidade, 

é difícil conseguir um espaço para habitar, pois morar está atrelado ao mercado formal. Hoje o que se 

verifica é que os imigrantes conseguem, muitas vezes, o preço do aluguel só por uma noite; muitos 

deles não repousam os seus corpos em nenhum lugar efetivo e, ainda, há uma dificuldade maior, por 

não ter acesso ao aluguel devido por não dispor de fiador. Passam a integrar a população que já não é 



mais beneficiária dos programas de bem estar social e que está em esfacelamento, passando a ser 

alvo da lógica perversa da brutalidade do capital financeiro e imobiliário que expulsa a população do 

território urbano e transforma o seu espaço em mercadoria.  

A moradia representa para o indivíduo o espaço de repouso e acolhimento. Segundo Veras 

(2016, p. 114, 116), a habitação deve ser entendida não apenas como abrigo, mas como inserção na 

cidade, desfrutando da sua infraestrutura, serviços, transporte, equipamentos e paisagem. No entanto, 

o direito à moradia se torna hoje na sociedade uma mercadoria, um valor de troca. Verifica-se, até 

com os poucos que a ela tiveram acesso, casos de endividamento por não conseguirem saldar as 

dívidas do financiamento habitacional, onde em seguida são expulsos, ou seja, é a “expulsão da 

moradia por dívidas” que é sistêmica hoje no mundo capitalista, fazendo também aumentar os preços 

do aluguel e crescer o número dos sem teto. 

Para os imigrantes estão sempre reservadas as piores habitações. Sayad (1998) diz que a 

política social voltada ao imigrante é o registro da não política e, quando ela existe, oferece 

programas de segunda categoria, ou seja, são oferecidos albergues emergenciais na chegada, mas não 

existem políticas sociais efetivas. O imigrante não encontra espaço para a construção da sua 

cidadania, encontra-se na condição de provisório x definitivo, pois: 

[...] a sociedade da imigração que, embora tenha definido para o trabalhador 
imigrante um estatuto que o instala na provisoriedade enquanto estrangeiro 
(de direito , mesmo se não o é sempre, ou, se o é pouco de fato) e que, assim 
nega-lhe todo o direito a uma presença reconhecida como permanente, ou 
seja, que exista de outra forma que não na modalidade do provisório contínuo 
e de outra forma que não na modalidade de uma presença apenas tolerada (por 
mais antiga que seja essa tolerância), consente em tratá-lo, ao menos enquanto 
encontra nisso algum interesse, como se esse provisório pudesse ser definitivo 
ou se pudesse prolongar de maneira indeterminada. (SAYAD, 1998, p.46) 

Assim sendo, cabe ao migrante buscar as condições para sobreviver em São Paulo.  

Dentre as alternativas de habitação de acesso aos imigrantes na cidade de São Paulo, 

principalmente no centro, estão as moradias coletivas, centros de acolhida, abrigos e os cortiços, 

também chamados de casa de cômodos – habitação coletiva precária de aluguel, de alta lucratividade 

no mercado imobiliário informal por meio da exploração da pobreza –, onde residem muitos 

imigrantes com um alto aluguel mensal, sendo a locação mais cara na cidade por metro quadrado2.. 

Surge também como alternativa emergencial para o imigrante pernoitar em um Centro de 

Acolhida, passar aí a noite e durante o dia perambular pelas ruas, na informalidade, vendendo 

mercadorias como ambulante e/ou buscando trabalho.  

                                                
2 O aluguel mensal  de um  quarto custa  de R$170,00 a R$850,00 com o valor médio de R$367,00. (KOHARA, 2016, p. 142).  



No centro consolidado de São Paulo, a luta dos sem teto pela reforma urbana ocorre por meio 

da organização popular e das ocupações, com a invasão de edifícios vazios sem função social onde 

hoje habitam os sem teto, juntamente com imigrantes que foram integrados ao Movimento de 

Moradia da Região Central (MMRC) e à Frente de Luta por Moradia. São nos movimentos 

reivindicatórios que vão encontrar uma perspectiva de luta visando o acesso à moradia. 

Assim sendo, esses imóveis vazios do centro contraditoriamente coexistem com a população 

sem habitação. São alguns desses prédios que passam também a ser objeto de denúncia por falta de 

moradia, frente à existência de grande quantidade de prédios abandonados no centro3. Entretanto, as 

decisões políticas pelo direito à propriedade desencadeiam atos violentos de reintegração de posse 

onde, na correlação de forças, quem tem a propriedade é sempre favorecido.  

Kohara (2016, p.160) constata que: 

O centro da cidade de São Paulo, em toda a sua história, viveu em disputa 
entre os pobres que buscavam localização próxima ao trabalho e os ricos pela 
valorização imobiliária e enobrecimento da região, como aconteceu em 
diversas metrópoles européias. A presença dos pobres no Centro sempre foi 
bastante conflituosa, e entendida por gestores públicos e setores 
conservadores como fator de desvalorização imobiliária e desqualificação 
ambiental. O Centro, contraditoriamente, é um território que atrai e expulsa os 
pobres [...] 

Percebe-se que deveria ser público o que é apropriado pelo privado. A cidade passa a ser um 

grande negócio que transforma o espaço urbano, gera o lucro e expulsa a população que não 

consegue acessar a terra urbana e a moradia. Sem moradia não há dignidade, identidade, vínculos, 

privacidade, higiene, endereço, ficando o imigrante exposto a toda violência e medo. Moradia é a 

base do acesso aos outros direitos. 

A população imigrante historicamente se concentra nos distritos do centro da cidade de São 

Paulo, por ser local em que transitam diariamente muitas pessoas, onde há formas de garantir algum 

dinheiro e também por ser o espaço onde tradicionalmente se concentra um grande número de 

instituições de assistência, de abrigo e de alimentação4. 

No início do século XX, cerca de metade da população de São Paulo era italiana, ouvia-se 

mais o sotaque siciliano e calabrês do que o nativo. A Hospedaria dos Imigrantes no Brás, concluída 

em 1888 para atender a imigração subvencionada, recebe um grande fluxo de imigrantes europeus. 

Na década de 1940, sírios e libaneses passam a integrar o local. Vieram também os portugueses, os 

espanhóis e japoneses e após a década de 1930 chegaram os nordestinos e com eles o acelerado 

                                                
3	  Conforme	  o	  Censo	  do	  IBGE	  (2000)	  	  havia	  cerca	  de	  40.000	  domicílios	  vazios,	  somente	  no	  Centro.	  

4	  Destaca-‐se	  Cáritas	  Arquidiocesana	  de	  São	  Paulo,	  ADUS,	  IKMR,	  Mesquita	  do	  Pari,	  Casa	  do	  Migrante,	  albergues	  e	  abrigos.	  



processo de urbanização na cidade de São Paulo. Registra-se também a presença dos judeus, 

coreanos, além dos bolivianos e paraguaios. Em 1980, abriga um grande contingente da colônia 

coreana. É instalado no centro o Museu da Migração e, em 1990, recebe imigrantes de cultura 

andina, os bolivianos e, também os chineses, mulçumanos e árabes aí encontram acolhida.  

A partir de 1960 a cidade de São Paulo passa por um processo de mudanças cujos efeitos 

perduram até hoje. É a fase da desconcentração das atividades industriais e o esvaziamento da 

população, cuja queda já fora iniciada em meados dos anos 1970. As mudanças são decorrentes da 

reestruturação das atividades econômicas, da inserção do país no contexto da globalização e do 

grande incremento das atividades terciárias, passando a ser conhecida como a metrópole de serviços. 

Com mudanças nas categorias ocupacionais, alteração da dinâmica urbana, a presença de novos 

fluxos migratórios e desemprego.  

Dando início às atividades da indústria de confecção de roupas, o centro passa a abrigar 

grande contingente de imigrantes sul-coreanos e com a vinda de imigrantes bolivianos na década de 

1990, a indústria de confecção ganha força. Essas atividades sempre foram marcadas por denúncias 

de péssimas condições de trabalho, insalubridade e exploração da força de trabalho dos imigrantes 

mais vulneráveis. Nas duas últimas décadas o centro abriga um novo perfil de imigrantes. São os 

haitianos, os refugiados dos conflitos do oriente médio e africanos e, mais recentemente, os 

venezuelanos.  

O centro tem concentração de renda em contraste com alto índice de população em 

vulnerabilidade social, convivendo com a diversidade, a insegurança, a violência e a desigualdade 

social. Aí estão evidenciadas as contradições de um mundo globalizado com conquistas tecnológicas, 

meios de comunicação de ponta, mas que caminham, paradoxalmente, na direção de produzir, no 

mesmo ritmo, uma população de rua e imigrante, que não tem acesso aos modos de vida 

preconizados pelo capitalismo. Dentre os imigrantes que perambulam no centro estão os africanos, 

bolivianos, coreanos, árabes, chineses, haitianos, dentre outros, com a referida tendência de aumento 

nos últimos anos. 

A presença de moradores de rua e de imigrantes oriundos de diversas partes do mundo retrata 

hoje a disputa pelo espaço e sobrevivência na cidade de São Paulo. Destacar a presença destes atores 

é fundamental para compreendermos as recentes transformações urbanas, econômicas e sociais, em 

especial àquelas ocorridas nos distritos da Subprefeitura da Sé e em outros da Subprefeitura da 

Mooca, como Brás e Pari. 

Os imigrantes e a população em situação de rua são ainda estigmatizados, vistos como 

incapazes e sem mérito. Incorporando esse preconceito ficam dissociados e perdem a sua condição 



de sujeitos. Hoje os imigrantes, junto com a população em situação de rua, os sem teto e outros 

desassistidos, disputam o mesmo espaço urbano. São a expressão mais cruel da exclusão social e da 

inclusão perversa. Suas trajetórias cotidianas estão em construir redes sociais entre os iguais para 

sobreviver. Sentem-se desterritorializados na cidade. 

O Distrito do Pari 

A escolha do distrito do Pari é resultado da percepção de um território representativo das 

mudanças de reconversão econômica observada no município de São Paulo nas décadas finais do 

século XX e início do Século XXI. Segundo estudos de Pasternak e Bógus (2015) o Pari foi uma das 

áreas que sofreu um rebaixamento em sua condição sócio-ocupacional, ou seja,de médio para 

operário médio,  assim como Bom Retiro e outros, ocasionado também pela vinda de trabalhadores 

imigrantes ilegais e outros sobreviventes da extrema pobreza.  

Pari é um dos 96 distritos da cidade de São Paulo. Administrativamente, pertence à 

Subprefeitura da Mooca, a qual abrange também os distritos do Brás, Belém, Tatuapé, Mooca e 

Água Rasa. 

Assim, ao se selecionar o Pari como território a ser analisado em São Paulo, buscou-se 

conhecer de perto as transformações urbanas sofridas nas últimas décadas e as atividades econômicas 

que hoje são desenvolvidas, assim como os fluxos populacionais presentes nesta área, dando 

destaque para as pessoas em situação de rua e para os imigrantes. 

O Pari conta com 17.299 habitantes, segundo dados do IBGE/2010 e se caracteriza como um 

dos menores distritos da Capital, abrangendo o bairro do Canindé. Os limites do Pari são: Norte – 

Ruas: Vital de Negreiros, Canindé e Araguaia, Avenida Bom Jardim, Ruas: Piaçaguera e Aguaçaí e 

Avenida Carlos de Campos e Pedroso da Silveira. Sul – Rua João Teodoro. Oeste- Avenidas do 

Estado e Cruzeiro do Sul. Leste – Ruas: Silva Teles, Bresser e Santa Rita.  

Para uma análise do distrito foram feitas várias visitas à área, realizando-se em todas elas uma 

etnografia urbana “de perto e de dentro” (Magnani, 2002), procurando conhecer sua dinâmica e seus 

conflitos, assim como os atores representantes do capital e das forças de mercado, os consumidores, 

trabalhadores, moradores, as instituições sociais e religiosas, as pessoas em situação de rua e os 

imigrantes, sempre acompanhadas de fotografias e entrevistas. Também foram analisados dados 

geoespaciais de levantamentos censitários específicos, sendo percebidas evoluções nas taxas de 

crescimento anual da população em situação de rua. 

No início do século XX, o bairro recebeu um grande fluxo de imigrantes europeus, 

principalmente, portugueses e espanhóis. Em 1908, para tentar acabar com os constantes 



transbordamentos do rio Tamanduateí, a Prefeitura mandou levantar uma grande extensão da várzea 

do referido rio. Foram cobertas com dois metros de terra as planícies do Brás, passando por Pari, até 

a Mooca. Em 2 de fevereiro de 1914, foi fundada a Paróquia Santo Antônio do Pari (a igreja é de 

1924 e o Santo é português). Em 3 de fevereiro de 1919, têm início as atividades do Colégio Bom 

Jesus do Pari. 

Na década de 1940, sírios e libaneses passam a integrar o bairro. Havia concentração de 

residências embora tivesse um comércio forte e indústria, como a fábrica de Etiqueta Helvetia e as 

fábricas de doce, Tostines, Confiança, Bela Vista que fizeram com que o bairro passasse a ser 

chamado de “Bairro Doce”.  

Em 1960 e início dos anos 1970 com o fim das indústrias tradicionais o Pari passa por um 

processo de degradação e esvaziamento populacional. Em 1980, foi instalado em sua área o Museu 

da Migração e nesse período abriga grande contingente de imigrantes sul-coreanos, dando início às 

atividades da indústria de confecção de roupas. Em 1990, o Pari recebe imigrantes de cultura andina, 

os bolivianos, que se fixaram na Praça Kantuta e que até hoje, em menor número, ainda são 

encontrados por lá especialmente trabalhando na área da confecção. 

No início do século XXI, o Pari passa a ser conhecido como um dos maiores pólos da 

indústria de confecções do país, sendo visitado diariamente por consumidores vindos de diversas 

regiões do Brasil e até do exterior, para adquirir confecções e produtos de vestuários nas centenas de 

lojas que comercializam tanto no atacado como no varejo, localizadas principalmente nas ruas Silva 

Teles, João Teodoro, entre outras, se ampliando até os bairros vizinhos do Brás e Bom Retiro, que 

juntos formam uma grande área comercial. Encontra-se, também, no Pari um comércio de utilidades 

domésticas, com destaque para os plásticos e utensílios de cozinha. 

Hoje em dia o Pari abriga vários shoppings de confecções, com amplos estacionamentos para 

ônibus, além de um Hotel Shopping que acolhe as “sacoleiras” que permanecem na área por alguns 

dias do mês em função das compras que vêm realizar. Vale ressaltar, ainda, a construção de outra 

Galeria Pajé na área, além da existente na rua 25 de março, que abriga uma enorme quantidade de 

lojas, com diversos tipos de produtos, nacionais e importados, especialmente os eletrônicos. Atualm 

ente os imigrantes dominantes na área são árabes e chineses. 

 Diante deste cenário, pode-se afirmar que o fenômeno do comércio que ocorreu no distrito do 

Pari, desde 1980, acentuando-se em 1990 e em 2000, foi acompanhado por atividades sempre 

marcadas por denúncias de péssimas condições de trabalho, insalubridade e exploração da força de 

trabalho em particular dos imigrantes mais vulneráveis. 



No ano de 2005, este comércio se ampliou e tomou novos formatos, quando a prefeitura 

transferiu vendedores ambulantes ilegais da região da Rua 25 de março para o Pátio do Pari, um 

amplo terreno que pertencia à antiga Rede Ferroviária Federal. Após esta ação municipal, nasce a 

conhecida Feira da Madrugada, responsável por ampliar o comércio popular no bairro. A partir da 

experiência da feira, houve êxodo de comerciantes informais para as ruas, fazendo saltar o número 

de boxes alugados de vendas de produtos e a movimentação de compradores pelo bairro.  

A realidade da cidade qualifica a análise do caso particular na medida em que permite 

ampliar a segurança sobre a representatividade e generalidade dos conteúdos que surgem durante a 

pesquisa. Esta é uma preocupação central das ciências sociais, ou seja, de apreciar como a 

experiência relatada pode ser compartilhada por outros contextos. 

Observa-se que os levantamentos, estudos e pesquisas censitários (nacionais e locais) 

identificam movimentos populacionais ao longo do tempo, em todo o território nacional e, 

especialmente, nas grandes metrópoles brasileiras. Hoje, em São Paulo, já se sabe que muitos em 

situação de rua e/ou imigrantes estão se deslocando para outras centralidades, saindo de áreas mais a 

oeste da cidade e indo para locais mais a leste. 

Crescimento e Espacialização  

Na cidade de São Paulo existem registros de levantamento da população em situação de rua 

desde 1991; contudo, somente a partir de 2000 passa a existir metodologia específica de contagem 

censitária e perfil socioeconômico amostral. A partir desses dados, a presente análise tem como 

objetivo compreender as implicações, para a população em situação de rua, da tendência de 

reconversão econômica das últimas décadas a partir da análise de sua distribuição espacial.  

Segundo os Censos da população em situação de rua realizados na Cidade de São Paulo, em 

2000 foram identificadas 8.721 pessoas em situação de rua, passando para 13.666 em 2009 e 15.905 

em 2015. Há uma clara tendência de crescimento a despeito da desaceleração das taxas de 

crescimento geométrico entre os períodos, mais especificamente com taxas de 5,12% a.a. entre 2000-

2009 para 2,56% a.a. entre 2009-2015.  

Segundo informação disponibilizada pela Secretaria Municipal de Assistência e 

Desenvolvimento Social (SMADS) é possível identificar os imigrantes estrangeiros dentro da 

população em situação de rua que busca acolhimento na rede de serviços socioassistenciais. Entre 

2013, 2014, 2015 e 2016 foram identificados 4.572 atendimentos aos estrangeiros em 15 diferentes 

tipologias de serviços. Segundo esses dados, há uma predominância de homens entre os estrangeiros, 

com proporção do total geral de 80,2% do sexo masculino contra 19,8% de mulheres, sendo que o 



percentual varia pouco entre os anos analisados. Destaque deve ser dado para os angolanos, onde foi 

observada uma proporção mais equilibrada entre masculino e feminino.  

Esses dados reforçam os resultados apresentados no Censo da População em Situação de Rua 

de 2015 que identificou proporção semelhante, com 84% de homens e 16% de mulheres, sendo que 

do total geral apenas 1,6% se declararam como estrangeiros. 

Ainda segundo este levantamento, os dados referentes à origem dos estrangeiros acolhidos 

evidenciam fluxo migratório em maior proporção do continente africano, isso considerando que 70% 

são africanos, 14% da América do Sul e 7,3% são oriundos da América Central. Angola e Congo são 

os mais citados no período, seguidos por Guiné Bissau e República do Haiti. Os serviços da rede 

socioassistencial com maior quantidade de atendimento a estrangeiros são os Centros de Acolhida II 

24 horas e o Centro de Acolhida Especial para Mulheres (neste período com forte critério de acesso 

para estrangeiras).  

Esses dados corroboram com os levantamentos censitários que identificam população de 

migrantes de diferentes áreas do Brasil e estrangeiros. Em 2000 foram identificados 1,5% de 

estrangeiros, depois 0,6% em 2009 e 1,6% em 2015, demonstrando que a população de imigrantes 

sempre esteve entre aqueles em situação de rua.  

O que a escuta dos sujeitos, dos profissionais da rede socioassistencial e os dados analisados 

permitem perceber é que os indivíduos latino-americanos refugiados de vários locais do mundo são 

reflexos de conflitos político-nacionais recentes e representam fluxos de trabalhadores precários, que 

se instalam em especial na área central da cidade e quando são identificados pelo sistema de garantia 

de direitos ou por experimentarem a situação de rua acabam recebendo acolhimento de assistência 

social. O mesmo ocorre com os africanos, que por questões socioeconômicas e condições políticas 

imigram e buscam a inserção por atividades majoritariamente de cunho informal ou mesmo 

clandestina ou ilegal. Já a presença de portugueses e espanhóis nos serviços de acolhimento do 

município pode ser resultante da condição de exclusão já em idade avançada ou ser resultante dos 

efeitos da crise econômica que a Europa vive desde 2008. Já a presença de sírios evidencia os efeitos 

da guerra vivida por esse país, somada à incapacidade de absorção pela comunidade deste expressivo 

contingente populacional. 

Disto resulta a preocupação sobre a moradia, por representar as possibilidades de 

permanência e sobrevivência daqueles sujeitos enunciados da inclusão perversa. Os dados sugerem 

que uma parcela dos imigrantes acaba sendo atendida pela rede socioassistencial pelas situações de 

vulnerabilidade e risco que marcam suas condições de vida. Nem todos são atendidos, pois muitos 



são acolhidos por membros ou instituições das comunidades, bem como, por intermediários de mão-

de-obra,  por formas de trabalho análogas ao escravo. 

 

Centralidades da População Vulnerável: Imigrantes e População em Situação de Rua 

Diante desse cenário, é oportuno considerar os locais que apresentam queda ou aumento da 

população na rua e a acolhida, como estratégia de compreensão da sua espacialização, como 

evidências das transformações urbanas e a tendência de reconversão econômica da cidade. Partindo 

da noção de centralidade, como sendo um lugar com o maior significado simbólico, solo mais 

escasso e as melhores acessibilidades, tem-se a possibilidade de aproximação da compreensão do seu 

valor para a permanência da população em situação de rua. A localização da população em situação 

de rua é resultante de várias tensões e disputa por uma agenda de construção da cidade; como casos 

exemplares desse processo temos a região central e a leste 1. 

Em termos absolutos, tanto em 2009 como em 2015, a população acolhida supera a 

população identificada nas ruas (em 2009 eram 6.587 na rua e 7.079 acolhidos e em 2015 eram 7.335 

na rua e 8.570 acolhidos), em 2000 era o inverso (5.028 na rua e 3.693 acolhidos). Quando 

consideradas as taxas de crescimento da população entre aqueles na rua e os acolhidos nota-se que as 

taxas de crescimento dos acolhidos são superiores. Ou seja, os esforços das políticas públicas em 

atender a demanda foram contínuos ao longo do tempo, mas ao ser acentuado no período de 2000-

2009 o resultado foi uma cobertura superior em relação ao total da população no período 2009-2015.  

De maneira geral, na subprefeitura da Sé, macrorregião Centro, houve redução da população 

nas ruas mais fortemente nos distritos de Consolação e República. Já nos distritos de Bela Vista, 

Santa Cecília e Cambuci houve um aumento expressivo da população nas ruas sem alterações 

significativas nas ofertas, enquanto que Bom Retiro, Liberdade e Sé mantiveram crescimento 

relativamente estável da população nas ruas e manutenção das ofertas.  

Em parte, isso pode ser explicado pela relativa saturação das possibilidades de acolhimento 

da população na área central, bem como pela desconcentração de áreas comerciais para regiões mais 

distantes do centro tradicional que se somam às ações repressivas por parte da segurança pública 

para a manutenção de áreas de interesse de investimentos imobiliários, em especial aquelas para fins 

residenciais. Ou seja, no período estudado houve uma desconcentração na área central da população 

nas ruas ao mesmo tempo em que ocorreu ampliação ou manutenção da oferta de acolhimento, 

sugerindo um deslocamento desta população para outras áreas da cidade. 



Na macrorregião Leste 1 a taxa de crescimento passou a ser negativa no último período 

avaliado (de 4,06% a.a. entre 2000-2009 para -0,84% a.a. entre 2009-2015). Mas considerando-se 

somente a população pernoitando nas ruas a taxa de crescimento manteve-se relativamente estável 

(de 2,98% a.a. em 2000-2009 e 2,65% a.a. em 2009-2015), revelando que a atuação do poder 

público, com o fechamento de serviços de acolhimento, teve forte influência na definição da taxa 

total.  

Mais da metade dos distritos apresentam aumento da população sem ofertas de acolhimento. 

Já nos distritos de Belém e Pari observou-se uma desaceleração na população e relativa manutenção 

das ofertas, enquanto na Mooca, Tatuapé, Cangaíba, Penha e Vila Prudente mantiveram relativa 

estabilidade na presença da população e nas ofertas existentes.  

Nesta região, portanto, a queda na taxa de crescimento total da população se deu pela redução 

das ofertas de políticas públicas de acolhimento institucional e não por um deslocamento desta 

população, como no caso da área central. Ainda mais especificamente, nas subprefeituras da Mooca 

e Penha houve redução da oferta enquanto na subprefeitura da Vila Prudente houve aumento, mas em 

todas as subprefeituras a população seguiu aumentando muito pela presença de comércios e serviços 

tão caros à sobrevivência desta população. 

Dentro deste percurso, parece oportuno observar a relação entre centralidades e a 

concentração da população em situação de rua. Para tanto, uma estratégia é observar os zoneamentos 

definidos no “Plano Diretor Estratégico” e as concentrações desse segmento dadas pelos 

levantamentos censitários. 

Para fins da presente análise, consideraram-se as bases de dados do Plano Diretor 

disponíveis, optando-se por avaliar melhoramento viário, macroárea de urbanização consolidada, 

setores de macroárea de estruturação e macrozoneamento de estruturação e qualificação urbana e 

sistemas de transporte público (trem, metrô, corredores de ônibus municipais e estaduais).  

Primeiramente foram elaborados mapas dos pontos de identificação de concentrações da 

população em situação de rua dado pelos Censos. Estes permitem revelar que há, em 2000, uma forte 

concentração na porção mais a oeste do centro tradicional ou consolidado, enquanto em 2015 essa 

concentração passa para a porção mais a leste. Este mesmo deslocamento pode ser observado para as 

ações e projetos de investimento urbano. Ao comparar essas concentrações com as centralidades 

polares e lineares verifica-se um alinhamento.  

A análise das taxas geométricas de crescimento anual por distritos e macrorregiões revelou 

que a infraestrutura urbana e a concentração de estabelecimentos comerciais aparecem como fatores 

primeiros de atração da população em situação de rua. São também responsáveis pelo deslocamento 



dessa população as disputas pela agenda política, seja dada pela população residente refratária ou 

pela inadequação ou irregularidades dos terrenos para instalação de equipamentos de acolhimento.  

Em ambos os resultados, foi possível verificar uma tensão entre as condições materiais para a 

sobrevivência nas ruas dada pelos elementos constituintes das centralidades e a tomada de posição 

pela capacidade de resistência às forças de exclusão e expulsão, seja pela atuação do poder público, 

da população residente ou iniciativas privadas.  

Considerações Finais 

População em situação de rua, como fenômeno estrutural, é representativa do sentido do 

trabalho dada pela expulsão de contingentes populacionais a cada fase de reestruturação do capital. 

Assim, são sujeitos que conseguem se apropriar pela informalidade ou inclusão perversa. Também 

permite conferir uma percepção negativa da noção de desterritorialização dada pelo discurso da 

globalização. Esta população, bem como os imigrantes, estão marcados pela precariedade com o 

mundo do trabalho e revelam  a expansão das atividades de serviços na cidade. O que se observou foi 

um espraiamento para novas centralidades, seguindo padrões semelhantes de deslocamento dado pela 

reconversão econômica em direção à atividade terciária. 

Os novos padrões de espacialização multicêntrica de redes de consumo aparecem como fator 

de atração para as concentrações da população, que agora está também nas regiões mais distantes do 

centro. Nas periferias da cidade identificam-se redes de grandes atacadistas, shoppings, centros 

comerciais, escolas técnicas, entre outros equipamentos constituindo esses espaços em novas 

centralidades. O mesmo deslocamento ocorreu com a população em situação de rua, que conforme o 

último censo sofreu o processo de espraiamento. 

Contudo, o centro da cidade de São Paulo é ainda o território que envolve um grande número 

dessa população. A presença de pessoas nas ruas e de imigrantes oriundos de diversas partes do 

mundo retrata hoje a disputa pelos espaços e estratégias de sobrevivência na cidade. Destacar a 

presença destes atores é fundamental para compreendermos as recentes transformações urbanas, 

econômicas e sociais ocorridas nas áreas centrais da cidade. 

Como visto, hoje em São Paulo, já se sabe que muitos indivíduos em situação de rua e 

imigrantes estão se deslocando para outras centralidades, saindo de áreas em porções mais a oeste da 

cidade, para locais mais a leste, seguindo o mesmo movimento do capital financeiro especulativo, 

baseado no consumo, serviços, indústria cultural etc. A urbanização enquanto tal é também 

materialização dessa luta política e de classes. 



A cidade é em si uma construção de classe, colocando a urbanização como essencial para a 

sobrevivência do capitalismo. Assim, o direito à cidade é uma estratégia de resistência e violência 

sobre o direito de comandar todo o processo urbano.  

É dentro deste contexto que a população em situação de rua é também uma forma de 

resistência à procura constante do capital. Ocupam o espaço público trazendo à tona “a questão de 

quem comanda a relação entre a urbanização e a produção do lucro” (Harvey, 2013). Daí a difícil 

tarefa de relacionar seus padrões de espacialização com as recentes transformações econômicas dos 

diferentes territórios da cidade. 

A disputa pelo espaço se materializa na forma de equipamentos, estruturas urbanas, 

movimentos, memórias, estéticas e trajetórias; a cidade surge feita de indivíduos e populações que 

tecem a paisagem urbana também pela situação de rua, pela situação de imigrantes, de assistidos (ou 

desassistidos), de trabalhadores precarizados, artistas em coletivos ou autônomos etc. Assim, são 

formas de fazer existir suas histórias frente à perversa concentração do capital, manifesta pela 

espacialidade da reconversão econômica (de industrial para serviços). Essa tensão marca os corpos, 

os recursos, os gostos, as estéticas, as formas de moradia, os discursos, as comidas, os trajetos, as 

localidades e as espacialidades. São diálogos em disputas por uma historicidade da cidade que surge 

onde sujeitos e suas vidas constroem as estruturas e materialidades do urbano contemporâneo.  

Nesta trajetória de investigação verifica-se que a gestão urbana, balizada pelo capital 

financeiro, produz centralidades que são também capitais para permanência e fixação da população 

em situação de rua e imigrantes precarizados, ou seja, são capitais da inclusão perversa, que, por sua 

vez, são frutos de contínuos processos de exclusão de grupos em condições sociais inferiores. Saskia 

Sassen (2016: 74) diz que “dinâmicas globais de pobreza extrema, deslocamento em massa, desastres 

ambientais e conflitos armados criaram níveis de expulsão social nunca vistos antes, sobretudo no Sul global”. 
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Apêndice  
 
Tabela 1 – Distribuição da População em Situação de Rua Pernoitando nas Ruas, Acolhida e 
Geral, por distrito, em 2000, 2009 e 2015 

distrito Pernoitando nas Ruas Acolhidos Total Geral 
2000 2009 2015 2000 2009 2015 2000 2009 2015 

Água Rasa 18 6 7 0 0 0 18 6 7 
Alto de Pinheiros 16 9 12 0 0 0 16 9 12 
Anhanguera 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
Aricanduva 22 10 15 0 0 0 22 10 15 
Artur Alvim 7 9 18 0 0 0 7 9 18 
Barra Funda 101 88 120 0 0 0 101 88 120 
Bela Vista 138 138 206 14 125 703 152 263 909 
Belém 80 101 102 0 70 167 80 171 269 
Bom Retiro 151 165 172 6 290 570 157 455 742 
Brás 180 249 339 791 561 394 971 810 733 
Brasilândia 5 8 19 0 0 0 5 8 19 
Butantã 10 10 36 0 11 0 10 21 36 
Cachoeirinha 1 13 10 0 0 0 1 13 10 
Cambuci 74 53 112 0 0 0 74 53 112 
Campo Belo 65 70 69 0 0 0 65 70 69 
Campo Grande 10 15 3 0 0 0 10 15 3 
Campo Limpo 1 15 23 0 0 0 1 15 23 
Cangaíba 2 1 0 0 0 0 2 1 0 
Capão Redondo 5 2 14 0 0 0 5 2 14 
Carrão 44 46 24 0 0 0 44 46 24 
Casa Verde 9 19 22 0 0 157 9 19 179 
Cidade Ademar 19 2 15 0 0 56 19 2 71 



distrito Pernoitando nas Ruas Acolhidos Total Geral 
2000 2009 2015 2000 2009 2015 2000 2009 2015 

Cidade Dutra 21 21 79 0 166 0 21 187 79 
Cidade Líder 0 8 7 0 0 0 0 8 7 
Cidade 
Tiradentes 2 4 24 0 0 0 2 4 24 

Consolação 167 175 165 0 0 0 167 175 165 
Cursino 24 12 2 0 0 0 24 12 2 
Ermelino 
Matarazzo 15 18 11 0 72 137 15 90 148 

Freguesia do Ó 19 16 80 0 0 0 19 16 80 
Grajaú 5 0 10 0 0 39 5 0 49 
Guaianases 5 5 29 0 0 0 5 5 29 
Iguatemi 4 0 0 0 0 0 4 0 0 
Ipiranga 63 104 92 0 210 0 63 314 92 
Itaim Bibi 109 25 50 0 0 0 109 25 50 
Itaim Paulista 12 17 47 0 0 0 12 17 47 
Itaquera 9 20 18 0 0 0 9 20 18 
Jabaquara 41 67 140 74 172 150 115 239 290 
Jaçanã 9 23 59 0 0 99 9 23 158 
Jaguara 3 10 27 0 0 0 3 10 27 
Jaguaré 5 17 7 0 0 0 5 17 7 
Jaraguá 3 6 6 0 0 0 3 6 6 
Jardim Ângela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Jardim Helena 1 8 12 0 0 0 1 8 12 
Jardim Paulista 161 82 99 15 0 0 176 82 99 
Jardim São Luis 15 5 13 0 0 0 15 5 13 
José Bonifácio 1 8 11 0 0 0 1 8 11 
Lajeado 2 14 0 0 0 48 2 14 48 
Lapa 65 68 97 0 0 0 65 68 97 
Liberdade 109 128 160 627 286 15 736 414 175 
Limão 2 21 23 0 0 0 2 21 23 
Mandaqui 9 7 26 0 0 0 9 7 26 
Marsilac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Moema 38 72 44 0 0 0 38 72 44 
Mooca 61 135 175 1.000 1.145 1.184 1.061 1.280 1.359 
Morumbi 1 10 5 0 0 0 1 10 5 
Parelheiros 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Pari 69 111 50 249 763 847 318 874 897 
Parque do Carmo 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
Pedreira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Penha 58 41 46 53 236 134 111 277 180 
Perdizes 47 37 29 0 0 0 47 37 29 
Perus 8 5 6 0 0 0 8 5 6 
Pinheiros 129 106 54 73 130 80 202 236 134 
Pirituba 13 12 11 0 0 0 13 12 11 
Ponte Rasa 4 8 7 0 0 0 4 8 7 
Raposo Tavares 3 0 0 0 0 0 3 0 0 
República 715 1.570 718 81 200 205 796 1.770 923 
Rio Pequeno 11 9 11 0 0 0 11 9 11 



distrito Pernoitando nas Ruas Acolhidos Total Geral 
2000 2009 2015 2000 2009 2015 2000 2009 2015 

Sacomã 13 20 2 0 0 99 13 20 101 
Santa Cecília 434 309 1.019 51 1.025 1.687 485 1.334 2.706 
Santana 124 194 239 230 193 59 354 387 298 
Santo Amaro 132 110 127 122 292 241 254 402 368 
São Domingos 10 4 19 0 0 0 10 4 19 
São Lucas 10 14 14 0 0 0 10 14 14 
São Mateus 21 36 60 0 120 98 21 156 158 
São Miguel 22 32 57 0 76 81 22 108 138 
São Rafael 3 0 3 0 0 0 3 0 3 
Sapopemba 11 20 32 0 0 0 11 20 32 
Saúde 51 45 25 0 0 0 51 45 25 
Sé 773 1.195 1.311 47 139 137 820 1.334 1.448 
Socorro 6 14 10 0 0 0 6 14 10 
Tatuapé 68 105 169 260 560 200 328 665 369 
Tremembé 0 2 6 0 0 0 0 2 6 
Tucuruvi 8 12 10 0 0 0 8 12 10 
Vila Andrade 0 5 2 0 0 0 0 5 2 
Vila Curuça 0 46 34 0 0 0 0 46 34 
Vila Formosa 6 11 17 0 0 0 6 11 17 
Vila Guilherme 21 20 23 0 0 709 21 20 732 
Vila Jacuí 6 2 6 0 0 0 6 2 6 
Vila Leopoldina 86 149 134 0 117 90 86 266 224 
Vila Maria 37 54 79 0 0 0 37 54 79 
Vila Mariana 105 95 77 0 0 25 105 95 102 
Vila Matilde 13 6 7 0 0 0 13 6 7 
Vila Medeiros 6 8 19 0 0 0 6 8 19 
Vila Prudente 46 40 44 0 120 159 46 160 203 
Vila Sônia 14 5 1 0 0 0 14 5 1 
Sem Informação 4 0 0 0 0   4 0 0 
Total Geral 5.028 6.587 7.335 3.693 7.079 8.570 8.721 13.666 15.905 
Fonte: Censo da População em Situação de Rua, Fipe/Smads, 2000, 2009 e 2015. 
 



 
Figura 1 – Distribuição Espacial da População em Situação de Rua, em 2000 e 2015, e Plano 
Diretor Estratégico de 2017 (melhoramento viário, macroárea de urbanização consolidada, 
setores de macroárea de estruturação, macrozoneamento de estruturação e qualificação e 
sistemas de transporte público). 
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