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RESUMO

A situação de moradia de rua tem sido a realidade de inúmeros brasileiros, os quais, por tal condição, são comumente taxados de desocupados e 
assim marginalizados socialmente. Contudo, morar na rua tem sido a forma de sobreviver dessas pessoas, passando a ser, portanto, sua casa; 
uma morada sem parede, uma residência sem endereço. Os Modelos Cognitivos Idealizados (MCIs) são relevantes para a compreensão cognitiva 
de como os moradores de rua interagem com o espaço urbano como moradia, buscando alternativas usuais e arquitetônicas. Para formulação 
desse estudo, partimos do seguinte questionamento: será que as pessoas em situação de rua têm modelos cognitivos idealizados similares as 
pessoas que não estão nessa situação? Como são os seus protótipos e os seus referentes sobre CASA? Nossa hipótese é que essas pessoas não 
perdem os modelos cognitivos idealizados de casa construídos de modo convencional. Objetiva-se, assim, compreender as representações sociais 
e os modelos cognitivos idealizados de moradores de rua frente às alternativas de uso do espaço urbano e produção de possibilidades de moradia 
com materiais reutilizados. Dentro dessa perspectiva, e como aparato metodológico, foi apresentado como é percebido o construto CASA por 
pessoas em situações de rua. Foram utilizados como critérios de inclusão o material referente a temática na internet com palavras chaves do tipo: 
moradores de rua, situação de rua, pessoas em situações de ruas e modelos arquitetônicos alternativos, moradas sem paredes. A partir desse 
contexto foi realizado pesquisa bibliográfica sobre o assunto para melhor embasamento teórico. Com isso, será analisado o discurso através da 
categorização referente aos moradores de ruas por meio da internet, sendo a coleta feita por meio de documentários, vídeos e/ou artigos. Foi 
feita essa análise em três modelos interligados: coleta de textos sobre a temática; seleção dos textos e a análise dos dados propriamente dita, 
seguindo os aportes teóricos dos Modelos Cognitivos Idealizados. Vivemos em uma sociedade que faz de seu povo refém do medo, o qual 
condiciona a população a viver em espaços fechados, protegida por muros que delimitam o espaço do que é dentro e o que é fora. Aqueles que 
fazem uso do espaço público como moradia, a viver conforme as necessidades do seu cotidiano, tem uma realidade voltada para o uso de 
materiais reaproveitados para construir suas moradias, numa dinâmica de recursos criativos e imaginativos; demonstram de forma singular o ato 
de criar e repensar a arquitetura. Após a análise chegou-se aos seguintes resultados: 70% das imagens analisadas de CASA tinham uma relação 
quer seja pelas divisórias ou pelos utensílios (jarros, flores, cadeira, quadros, cabides, panela, vassoura etc.) ratificou-se a hipótese desse estudo 
como dado conclusivos: essas pessoas, mesmo em situações de alta vulnerabilidade social, não perdem a capacidade de continuar com os 
modelos idealizados cognitivamente de uma casa e fazem do espaço urbano uma morada a partir dos recursos e possibilidades para o seu 
construto configurando-se como um referencial de uma casa sem parede.
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