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resumoabstract

PEOPLE IN STREET SITUATION 

READING IMAGES AND “PLACES OF SPEECH” 
PRESENT IN THE PROBLEMATICS OF PEOPLE LIVING IN 

STREET SITUATIONS. 

 
 
 The accelerated urbanization and the economic 
changes that Brazilian cities have faced, especially the 
capitals with metropolitan regions, leave marks and social 
fractures. Historically, Brazil faces problems related to social 
marginalization through a variety of means and political 
arrangements over the last decades, perhaps centuries.  One 
of the most vulnerable groups in this scenario of socio-spatial 
marginalization is homeless people, who for one reason or 
another have established themselves in the city’s public spaces 
and who establish their activities, housing and daily life in them. 
Just as the government responds to this problem, the city as a 
whole also reacts to this phenomenon in countless ways. 

This paper aims to expand the conversation 
around this problem in order to consider several 
“places of speech” in the same theoretical narrative. 
Over the years, although the amount of public policies directed 
at this population had increased significantly, the number of 
homeless people is also increasing, making it more difficult  
for the state and institutions to understand and provide 
social services for this population. Through a methodology 
of reading and rereading images and through the diversity of 
writing typologies, this work intends to braid a multifaceted 
narrative about this issue, which not only proves to be complex 
but also conflicting among the different actors of the issue. 
 
Keywords: people in street situation, homeless, 
image reading, places of speech, people living in 
streets, homeless population

MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA 

UMA LEITURA DAS IMAGENS E DOS LUGARES 
DE FALA PRESENTES NA PROBLEMÁTICA DOS 

MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA

 
 
 A urbanização acelerada e as mudanças econômicas 
que as cidades brasileiras têm enfrentado, principalmente as 
capitais com regiões metropolitanas, deixam marcas e fraturas 
sociais. O Brasil enfrenta, historicamente, os problemas 
relacionados à marginal¬ização social com as mais variadas 
ferramentas e com diversas formações políticas ao longo 
das últimas dé¬cadas, quiçá séculos. Um dos grupos mais 
vulneráveis desse cenário de marginalização socioespacial 
são os moradores em situação de rua, que por razão ou outra 
se estabeleceram nos espaços públicos da cidade e que neles 
estabelecem suas atividades, suas moradias e seus cotidianos. 
Assim como o poder público responde a essa problemática, 
a cidade como um todo também reage a esse fenômeno de 
inúmeras formas. 

O presente trabalho tem o objetivo de ampliar a 
conversação sobre essa problemática afim de considerar 
diversos lugares de fala em uma mesma narrativa teórica.  
Ao longo dos anos, embora a quantidade de política 
públicas direcionadas a essa população tenha aumentado 
significativamente, a quantidade de moradores em situação 
de rua também cresce, aumentando a dificuldade do estado e 
das instituições de compreender e prover os serviços sociais 
para essa população. Através de uma metodologia de leituras 
e releituras de imagens e a diversificação de tipologias de 
escrita, este trabalho tem a intenção de trançar uma narrativa 
multifacetada sobre essa problemática, que não apenas se 
mostra complexa mas também conflituosa entre os diferentes 
atores da questão.

  
Paravras Chave: Moradores em situação de rua, 
homeless,leitura de imagem, lugares de fala, 
morador de rua, população de rua, população em 
situação de rua.
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níveis de uma mesma queda 
Trançados entre autores e lugares

1. distâncias

2. bagagens que se levam
Magrão morava naquela época no centro de Porto Alegre, contou que a família era de Belo Horizonte e que havia vindo para cá por 
uma oportunidade de emprego de um conhecido. Sua maior preocupação nas conversas que se estenderam por algumas semanas du-
rante alguns encontros, era a aquisição de uma mala e de pares de meias para que pudesse partir em viagem de retorno para o lugar 
onde sua família morava. Nesta ocasião, eu participava em todos os finais de semana em um grupo de auxílio a moradores em si-
tuação de rua por meio de conversas e ajudas específicas. Buscávamos compreender um a um algum problema que pudéssemos ser 
úteis. No caso dele era a mala, porém, não era a mala. Chego perto de afirmar que não era a mala, pois em cada um destes encontros 
eu levei uma mala que durante a semana ele acabava se desfazendo. 

No primeiro encontro, levamos café quente e algumas bolachas para um grupo que se encontrava no Viaduto da Borges de Medei-
ros, em Porto Alegre. Nem todos moravam ali, mas é um local que é habitado por muitos moradores em situação de rua, fazendo 
com que acabe gerando, em algum aspecto, um senso de comunidade ou de apropriação geográfica por um grupo específico de 
m.s.r. Magrão estava sempre presente, um sujeito de fala rápida e preocupado com a aparência. Quando lhe foi oferecido o café, 
agradeceu mas perguntou se não teríamos um chá ou outra bebida quente. Não havíamos levado, porém poucos minutos depois ha-
víamos pedido para uma cantina próxima que nos auxiliasse com alguns elementos, entre eles um chá para o amigo. O acaso da re-
jeição com o café permitiu um diálogo que revelou elementos muito diferentes que sua preocupação com a mala, que até então tín-
hamos apenas a informação de que ele havia vindo de Belo Horizonte e que pra retornar precisava de uma mala e provavelmente 
alguma quantia de dinheiro. Magrão era alérgico a diversos tipos de alimentos, porém, na maioria das vezes, pelo que contou, achava 
que deveria transpor a preocupação com a alergia para que pudesse comer, aceitando as consequências posteriores. As consequên
cias eram justamente a rejeição das comidas, que infelizmente o faziam vomitar e não conseguir se alimentar por alguns dias. Pergun-
tei como ele se alimentava durante a semana, e me contou que praticamente conseguia tudo através de doações de pessoas, pois 
como ele partiria em breve, não estava pedindo dinheiro e sim comida. Perguntei a ele sobre a passagem de ônibus para retornar a 
belo horizonte, e ele me contou que já havia comprado, porém precisava tirar uma segunda via na rodoviária. Aos poucos, fui conhe-
cendo melhor a sua história e porque havia vindo até Porto Alegre para uma oferta de emprego

Magrão era casado com uma moça a muito tempo, porém só tiveram filho a alguns meses atrás. A maneira 
que sua narrativa seguia, eu me sentia escutando uma história odisseica cheio de percalços, porém o limiar 
entre o que de fato havia ocorrido e o que era oportunamente colocado na narrativa não cabia a mim discernir. 
O filho de Magrão havia acabado de nascer, e a família da esposa havia conseguido um trabalho provisório em 
Porto Alegre numa obra, cujos detalhes nunca entendi. Ele contou que logo após chegar em Porto Alegre foi 
assaltado e perdeu seu documento. Sem a identidade ele não conseguiu nem começar no emprego, e acabou 
dormindodormindo a primeira noite na própria rodoviária. Contou-me que depois daí foi apenas “ladeira a baixo”. 
Depois de algumas informações descobriu que o lugar onde ele iria se alojar inicialmente só iria recebe-lo se 
estivesse trabalhando. E assim dormiu o segundo dia na rua e pelo que contava, ali seguiu até o momento da 
conversa, três ou quatro semanas até o dia em que conversamos. Por último me contou, me chamando para 
um canto, como se não quisesse que seus companheiros de rua o escutassem, contou numa voz de segredo: 
“Aqui na rua ninguém passa fome. Todo dia para alguém pra dar comida, pra tentar ajudar. O problema é que 
pra da sopa tu tem que trocar alguma coisa. Daí os cara te mordem, nem lembram que tu era de dia”pra da sopa tu tem que trocar alguma coisa. Daí os cara te mordem, nem lembram que tu era de dia”

Pouco depois descobri que “dar sopa” ou “tomar sopa de pedra” era uma gíria para o consumo de crack, nor-
malmente na hora. 

Magrão contou que foi assim que foi perdendo as coisas que ele tinha. Contava que alguns companheiros es-
peravam os outros dormirem para furtar o que desse e escambar por drogas ou outros utensílios. Dizia que 
durante a noite a galera já não se conhecia tão bem, que a “fissura” dos moradores dependentes de drogas 
fazia com eles saíssem pelos colchões, até mesmo dos amigos. Magrão me contou também que ele não usava 
crack, mas se ele continuasse na rua ia acabar cedendo. 

Perguntei-lhe sobre a família outra vez, no meio de outros assuntos. Perguntei inclusive se 
gostaria de ligar para a esposa, eu poderia emprestar-lhe o celular. Sua resposta já não era 
com a mesma vivacidade e proteção que contava de sua casa. Eu nunca soube exatamente o 
que aconteceu, obviamente não insisti no assunto. Mas ele rejeitou a proposta de empréstimo 
do celular dizendo que se ele contasse que “nem o emprego conseguiu não ia mais ver o filho 
tão cedo.”

AAo longo dos encontros com ele, era visível seu enfraquecimento e as feridas alérgicas que 
seu rosto acumulava. O lábio inchado, e com bolhas na proximidade da boca. A pergunta 
óbvia que eu fazia e tentava entender, era porque não procurar a emergência. (até então me 
parecia óbvio que o SUS atenderia esta situação, mesmo com os olhares preconceituosos já, 
infelizmente, esperados.) Magrão me contou que normalmente não era bem vindo na emer-
gência, mas que fazia questão de dizer que era trabalhador e que havia sido assaltado. Mas 
que as duas vezes que tentou ir acabou discutindo com as pessoas que o olhavam estranho, 
queque também estavam na emergência. Que uma senhora inclusive perguntou para a recepcio-
nista se não era melhor separar as pessoas com AIDS dos outros. Por fim, falou que seus com-
panheiros de rua disseram pra ele que era melhor nem ir, só se fosse algo muito grave. Me en-
contrei com ele durante três finais de semana, em que cada sábado levei uma mochila ou 
mala que lhe era roubada durante a semana. Na última vez que o encontrei ele disse que tinha 
conseguido uma segunda via do documento e que iria embora. De fato não o vi mais, mas 
quando eu perguntava por ele me diziam que ele seguia na cidade. O reencontrei muito 
tempo depois, porém não caberá nesta fração de narrativa. | Porto Alegre, agosto de 2016

... a distância que nos faz compreender os mapas 
também nos faz esquecer das sombras que a repre-
sentação pode esconder. Por esta razão, transitar entre 
as escalas é ser sempre estrangeiro.

[Em uma conversa com um morador em situação de rua, em abril 

de 2018, levanto o questionamento, se ele enxergava a rua como 

um mundo diferente do que ele vivia anteriormente, quando morava 

com a esposa e a sogra, antes de acabar nas ruas. (conforme havia 

me relatado) A resposta foi instantânea. Me contou que sim, a rua é 

um mundo sem escolha. “tu não escolhe mais a roupa que tu vai 

usar, o que tu vai comer no almoço, nem com quem tu vai brigar no 

outro dia. Mas daí os gravatinha (acredito eu que falava sobre os outro dia. Mas daí os gravatinha (acredito eu que falava sobre os 

pesquisadores dos órgãos públicos e agentes sociais) vem e te per-

guntam se tu está na rua porque tu quer... a gente fala que sim né. 

Da uma impressão que o cara escolhe alguma coisa. Mas é compli-

cado...  a gente sempre diz a mesma coisa, nos perguntam sempre 

a mesma coisa também.]



moradores  em situação de rua | uma leitura daS imagenS e dos lugares de fala presentes na problemática dos moradores em situação de rua 

parte 1 - SOBRE A MESA | 14 parte 1 - SOBRE A MESA | 15

sobre 
a mesa

Uma mesa, onde disponho livros, fotos, 
recortes, anotações, jornais e alguns objetos que me 
pertencem. Penso que em algum lugar, talvez mais ao 
centro da mesa, existe um lugar vazio, assim meio sem 
forma, ou com a forma resultante de todas essas coisas 
pela mesa vagando um espaço. Esse seria um espaço 
de trabalho, um espaço de novas imagens a partir do 
que existe na mesa. 

Para começar, pelo minhas anotações, vejo 
se elas fazem sentido entre si, as novas e as antigas. 
Ponho um papel de cada lado, como se esperassem 
uma ponte entre si. Em um desses papeis contem um 
relato de uma conversa que tive com uma moça, na 
época se encontrava em situação de rua, hoje já não sei. 
No outro papel anotações difíceis de compreender, de 
alguma ideia que possa ter me ocorrido em um momento 
outro do cotidiano, continha uma lembrança que havia 
fotografado algo nesse dia. Me volto aos arquivos de 
computador e fotos de celular, encontro algumas fotos 
desse dia e as deixo abertas no monitor a minha frente, 
rompendo uma aparente bidimensionalidade da mesa.

A partir desses dois papeis começo a erguer 
minhas pontes, quase que literalmente a partir de livros 
que disponho tocando as bordas de ambas anotações. 
Busco narrativas, vínculos, novos caminhos. 
Experimento algumas coisas.

Encontro um livro, que me fora emprestado 
por um querido colega de curso. Percebo que eu e ele 
tivemos boas conversas e boas trocas de livros, e faz 
um tempo que não mando uma mensagem para ele. 
Acabei de enviar. 

O livro que por ele me foi emprestado se 
chama “Meninos de Rua, uma abordagem social”, e 
me fora muito importante para abordagens do assunto 
desde o início da escrita. O livro relata uma exposição 
ocorrida em 1992-1994 sobre moradores em situação 
de rua, ocorrida na Usina do Gasômetro, em Porto 
Alegre. Dentro do livro, ainda estava o convite para 
essa exposição, acredito eu, que aquele convite 
deveria estar guardado a mais de 20 anos dentro da 
publicação, e parecia que aguardava o momento de ser 
desdobrado. 

Percebo que começo estender fios de 
pensamento entre as informações, as fotos que tirei de 
Porto Alegre mostram uma cidade um pouco diferente 
da cidade que tínhamos nos anos 90. A moça com a 
qual conversei, meses atrás, e estava representada 

pela anotação no primeiro papel que coloquei sobre a 
mesa, tinha cerca de dez anos nessa época, calculando 
conforme idade que ela mesmo dissera que tinha. 
Acredito que ela nunca tenha tido conhecimento dessa 
exposição/publicação, que muito provavelmente tenha 
sido a primeira a explorar a vida nas ruas em Porto 
Alegre, vida que por força de inúmeros fatores ela viria 
a vivenciar anos depois. 

Muito do que ela me contou, estavam de uma 
ou outra forma, também representado naqueles textos 
e fotografias contidas no trabalho. Não saberia dizer 
agora, se aquele convite para o evento se estendeu aos 
moradores em situação de rua em Porto Alegre de 92, 
também não consegui mais encontrar essa moça para 
convida-la para quando eu for apresentar este trabalho 
que escrevo agora. Seguirei tentando. 

A partir dessa montagem, começo a pensar e 
escrever algumas coisas. Coisas que provavelmente 
virarão outras até assumirem alguma forma mais nítida 
para que eu possa compor no trabalho. 

Não vou ir muito mais adiante, nessas linhas 
que seguem. Queria compartilhar um pouco, de como 
estive a desenvolver esse trabalho nos últimos anos, de 
forma instável e dinâmica.
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Figura  2. Fotografia : Flávio Damm . Fonte mostra galeria 
Marcelo Guarnieri 2016 São Paulo | Ribeirão Preto

Nota inicial

A seguinte dissertação é 
composta, além dos dois anos de 
pesquisa durante o Mestrado dentro 
da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, por fragmentos 
textuais que trazem partes de 
experiências pessoais do pesquisador 
com os moradores em situação de 
rua que justificam algumas escolhas 
narrativas, opções teóricas e/ou de 
posicionamento dos argumentos 
durante a escrita.

Segundo os dados do IBGE e de pesquisas 
encomendadas pelo governo nacional, no ano de 2016 
o Brasil ultrapassou o número de 100 mil moradores 
que residiam, na época, em situação de rua. Estar 
em situação de rua, ou seja, ser um sujeito que 
utiliza a rua como moradia e sustento do dia a dia, 
tem se apresentado como uma vulnerável opção de 
sobrevivência de milhares de pessoas que por um 
motivo ou outro, não tiveram condições de morar em 
um espaço privado, seja ela uma casa, apartamento, 
pensão ou outros tipos de moradias. 

A urbanização acelerada e as mudanças 
econômicas que as cidades brasileiras tem enfrentado, 
principalmente as capitais com regiões metropolitanas, 
deixam marcas e fraturas sociais. O Brasil enfrenta, 
historicamente, os problemas relacionados à 
marginalização social com as mais variadas ferramentas 
e com diversas formações políticas ao longo das 
últimas décadas, quiçá séculos. A introdução de um 
trabalho cujo tema abrange o planejamento urbano, 
os problemas sociais e suas mazelas, dificilmente 
foge do fato, de que as cidades brasileiras e latino 

americanas são espaços onde os contrastes sociais 
são elevados a níveis espetaculares, dificilmente foge 
de citar as mudanças aceleradas com as quais as 
cidades se transformam e por fim, dificilmente fogem 
de situar o trabalho em um tempo/espaço onde essas 
caraterísticas serão estudadas. No caso deste trabalho, 
não é diferente. O presente texto é escrito em um país 
que atravessa constantemente crises representativas, 
sociais e econômicas, cada uma delas representadas 
e sofridas por seus atores específicos. Um país que 
possui mais de 50 milhões de pessoas vivendo na linha 
de pobreza , praticamente um quarto da população 
brasileira. O mundo que existe abaixo dela, é composto 
por uma outra marginalidade social, um mundo em que 
as medições são mais singulares e que dificilmente 
são enquadrados ou registrados nas pesquisas. Este 
trabalho fala sobre uma dessas outras marginalidades, 
que podem ser mais ou menos extremas em 
determinados fatores, cada qual com suas narrativas. 
Este trabalho lida com os moradores em situação de 
rua.  

Morar na rua é um resultado de diversos 
fatores sociais, econômicos, familiares e psicológicos. 
Cada morador tem uma história, porém o espaço 
urbano que ocupam é basicamente comum, no que 
tange aos desafios diários. Explorar como acontece este 
compartilhamento conflituoso do espaço urbano entre 
os diversos usuários pode ser um dos desencadeadores 
principais para entender o tipo de tensão que acontece 
em relação aos moradores em situação de rua. 

Este trabalho não tem como objetivo principal 
a obtenção de respostas práticas e objetivas para 
as dificuldades das pessoas em situação de rua, e 
sim, a organização de uma série de informações, 
dados e elementos visuais que possam embasar um 
pensamento sobre essa população em situação de rua. 
Parte-se do pressuposto que existem muitas formas de 
analisar o assunto, e principalmente, muitos lugares de 
fala de onde vertem possibilidades de compreensão 
para essa problemática. Para responder a essa questão, 
pro meio de um trabalho escrito, foi então proposto uma 
narrativa multifacetada, que não apenas transita entre 
os aspectos teóricos com autores que lidam sobre os 
temas que podem circulas esse assunto, como também 
por registros de conversas, e relatos de experiências do 
próprio autor da dissertação em atividades que inclusive 
precederam a escrita do trabalho. 

introdução
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Morar em situação de rua é questionar a cidade, 
mesmo que indiretamente, e seu modo de vida. Embora 
não se pretenda aqui inserir uma carga de manifesto 
ou de grito político, é necessário estabelecer que, 
frente à existência de moradores em situação de rua, a 
resposta do poder público vem sempre com o objetivo 
de erradicar essa prática espacial. O morador de rua 
em si, tem pouca (ou nenhuma) voz nas decisões que 
influenciam na sua vida enquanto morador da cidade. 
Paralelo às políticas públicas, a mídia e os veículos 
de informação em geral também desempenham 
papeis igualmente importantes, na medida em que se 
divulgam e informam a população urbana em geral 
sobre os fenômenos que ocorrem na cidade. Para 
somar ainda nessa complicada equação, ainda existem 
ONGs e os próprios movimentos socias que enfrentam 
a problemática sob um olhar assistencialista e/ou 
militante dependendo do caso.

 Uma das hipóteses quase paradoxais que se 
poderia lançar, é que tais políticas têm um resultado 
contrário ao objetivo inicial, fazendo com que as 
pessoas que moram na rua não encontrem nessas 
alternativas providas pelo poder público uma saída da 
precariedade que vivem, e sigam por habitar as ruas 
em condições precárias. 

Portanto, este texto trabalhará náo apenas 
multifacetando o tema, como foi expresso anteriormente, 
mas também operará no nível de tensionamento desses 
lugares de fala e das narrativas cotidianas que afloram 
desses atores diversos. Tal escolha é feita para que 
se possa ampliar o conhecimento sobre os possíveis 
conflitos que resultam ano após ano num agravamento 
da problemática dos moradores em situação de rua, 
seja no expressivo número de pessoas, na assistência 
ineficiente ou nas condições em que vivem.

PROBLEMA DE PESQUISA

O conflito que ocorre nas ruas, envolvendo 
os moradores em situação de rua, nem sempre se 
constitui de um contato direto entre os atores dessa 
problemática. Esse conflito, embora parta do viés 
espacial, atinge inclusive a questão temporal. Se 
um viaduto utilizado como habitação, por exemplo, 
questiona o modo de usar do espaço urbano, o tempo 
em que esse lugar segue sendo habitado é uma das 
principais afirmações que nem a cidade nem as 
políticas públicas são capazes de absorver ou reinserir 
tais moradores na formalidade da cidade. Portanto, é 

possível dizer que tanto o dia a dia dos moradores em 
situação de rua quanto os planos das políticas públicas 
se ocupam em aumentar ou diminuir o tempo de estadia 
nas ruas, levando a questão do tempo como uma das 
grandes linhas de tensão do estudo a seguir. 

Outra questão que se levanta nesse aspecto, 
é a própria nomenclatura técnica a respeito dessa 
problemática: “em situação de rua”. A maneira como 
essa denominação é constituída parece já considerar 
que estar em situação de rua é uma situação efêmera. 
Portanto, as  forças que disputam uma certa “vitória 
territorial” tencionam o efêmero: moradores em 
situação de rua tentando sobreviver no espaço, o poder 
público tentando retirar essas pessoas dessa situação, 
a mídia que tenta retratar e informar sobre o cotidiano 
na cidade, as ONGs que auxiliam numa certa dignidade 
aos moradores e os próprios movimentos sociais 
advindos dessa população que clamam por direitos 
sociais.

É importante registrar que este trabalho 
não pretende afirmar o modo de vida nas ruas como 
uma situação a ser incentivada, pois dela, como se 
observa, podem desencadear inúmeros problemas 
sociais, psicológicos e urbanos. Portanto, a partir desse 
contexto apresentado, questiona-se porque o número 
de moradores em situação de rua aumenta, porque as 

políticas públicas parecem se mostrar ineficientes e 
como a relação entre esses conflitos podem gerar mais 
ferramentas para compreensão da problemática.

O problema de pesquisa está, então, 
circunscrito na seguinte questão: de que maneira um 
estudo que abra a situação em diferentes lugares de fala, 
através de textos, imagens e narrativas, pode auxiliar 
na construção de informações sobre moradores em 
situação de rua a fim de contribuir ao desenvolvimento 
e implementações de políticas públicas? 

OBJETIVO

O objetivo desse trabalho não é reprojetar o 
espaço urbano tampouco prover instruções para tal. 
Tambem não está no campo da obtenção de respostas 
ou explicações para o fenômeno dos moradores em 
situação de rua. O objetivo deste trabalho é estudar 
os moradores em situação de rua e as consequências 
desse modo de habitar a cidade como ferramenta 
de narrativa. Ou seja, revisitar diversos pontos que 
normalmente são tomados como conhecimento dado 
sobre esses moradores e tensionar aspectos cotidianos 
desse modo de vida frente a políticas públicas e a própria 
teoria acadêmica produzida sobre esse assunto. Como 
já foi dito antes, é essencial que se pense sobre esse 

assunto como uma narrativa multifacetada, fazendo 
com que que o lugar de fala de quem profere o discurso 
seja constantemente questionado. O objetivo principal 
deste trabalho é, portanto, compor uma narrativa 
multifacetada através de imagens que possam abrir 
outros caminhos de entendimento sobre a problemática 
dos moradores em situação de rua por meio diferentes 
lugares de fala.

Estima-se que através desse processo, seja 
possível enxergar a situação de rua com um olhar 
sem prumo, em outras palavras, sem que se esteja 
buscando uma resposta específica para a problemática 
da situação de rua nas cidades, mas sim, questionar 
as próprias perguntas que estão sendo feitas. Colidir 
o conhecimento das ruas, dos próprios moradores em 
situação de rua com as políticas públicas e ações de 
governo significa uma tentativa de equilibrar esses 
lugares de fala, constantemente referidos deste texto, 
num mesmo nível de diálogo. Podendo assim, emergir 
uma terceira, quarta ou muitas outras narrativas 
diferentes, que antes, sobreviviam escondidas por falta 
de justaposição. 

OBJETO DE ESTUDO

O objeto de estudo desse trabalho não é 
definido pelo morador em situação de rua em si, como 
sujeito, nam à cidade que esse sujeito utiliza os espaços 
públicos como moradia. O objeto desse trabalho mora 
justamente no tensionamento desse modo de vida, e as 
diversas idiossincrasias dessa forma de ser na cidade, 
com as respostas oferecidas pelo poder público. O 
objeto desse trabalho é a Situação de Rua em si, tanto 
enquanto produtora de espaços, como de polítcias e 
até de sujeitos. 

 “Morador de rua”, “mendigo”, “vagabundo”, 
talvez esses três jargões sejam a nomenclatura popular 
mais comum aliado aos moradores em situação de 
rua. A vida nas ruas é comumente retratada de forma 
caricata e singular pelo jornalismo, pela literatura 
e filmes em geral. Esse tipo de “unificação” pode 
gerar uma imagem padrão das características de um 
“morador de rua” em qualquer lugar do Brasil. A vida 
nas ruas se distancia de outros tipos de exclusão social, 
pois normalmente os locais escolhidos para serem 
habitados, ainda que efemeramente, são espaços 
públicos de grande circulação de pessoas. É muito raro 
caminhar pelo centro de qualquer capital brasileira sem 
enxergar pessoas dormindo em bancos ou habitações 

Figura  3. Fonte: London Assembly Housing Committee CRASH - 
Registered Charity in England and Wales No. 1054107, 2018
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improvisadas. Nesse ponto, a situação de rua se 
distancia ainda mais, em sua singularidade, de outras 
marginalidades urbanas, como por exemplo, as vilas 
e favelas. Os moradores de vilas e favelas lutam por 
um espaço para ser formalmente reconhecido como 
seu, normalmente o espaço em que habitam. Essa 
característica não é identificada nos moradores em 
situação de rua, pois aquele espaço em que estão 
dormindo é sabidamente efêmero e sua estadia é frágil 
em relação às forças do poder público. Os moradores 
em situação de rua constituem um grupo que é muitas 
vezes interpretado como uma população uniforme, 
porém além de não unificados enquanto movimento 
social, também não podem ser generalizados num 
mesmo tipo de ação, advindo das políticas.

A situação de rua é resultante direta de 
um agravamento do desequilíbrio urbano. Esse 
desequilíbrio é identificado através de fatores como o 
aumento da desigualdade social nas regiões urbanas 
do Brasil. A grande quantidade de pessoas morando 
nas ruas e a falta de políticas adequadas para esses 
grupos faz com que se crie uma equação cada vez mais 
complexa de se compreender e até propor projetos 
para que essas pessoas possam ser reabsorvidos com 
dignidade, a fim de possivelmente se ressocializarem 
ou pelo menos não viverem sob a sombra de terem 
seus direitos mínimos colocados em risco pela própria 
política vigente. 

Esses grupos marginalizados acabam 
tendo que constituir maneiras de sobrevivência, 
principalmente ao se falar de moradores em situação 
de rua, pois sobreviver dia após dia nas intempéries 
da rua exige um conhecimento específico, criado e 
adquirido no cotidiano, ou seja, sem muito preparo ou 
planejamento. 

Insere-se aqui, uma questão importante, que 
provavelmente acompanhará grande parte do trabalho 
e provavelmente, grande parte dos estudos sobre esta 
problemática: Se está dado um problema – moradores 
em situação de rua – cuja principal caraterística é a 
falta de moradia e assistência, não bastaria dar-lhes, a 
esses moradores igualmente urbanos, uma casa e um 
emprego? 

Obviamente a resposta para essa pergunta 
não é objetiva, e igualmente, a pergunta em si pouca 
objetividade possui. Isso porque, a narrativa da 
problemática dos moradores em situação de rua viaja 

pelas escalas. Ao mesmo tempo que temos uma política 
pública de âmbito nacional em vigência, com comissões 
e textos de grande relevância política desde 2014, 
temos cidades cujo números de moradores em situação 
de rua aumenta mês após mês. O “entre” ações e 
consequências, pode ser um dos pontos fundamentais 
deste trabalho. Entre as políticas e suas aplicações, 
entre os estudos teóricos e sua voz na elaboração de 
planos de governo, entre uma história pessoal de um 
morador de rua e as estatísticas do IBGE. 

O motivo pelo qual posiciona-se uma pergunta 
aparentemente simples, sem resposta e sem sujeito 
na introdução de um trabalho científico é justamente 
questionar o lugar, o trajeto e o objetivo deste texto. 
Não se pretende responder a essa ou qualquer outra 
pergunta objetiva sobre soluções urbanas para o 
problema, porém, encontrar perguntas mais relevantes 
que os próprios atores da problemática (ou o conflito 
entre eles) talvez já a tenham. 

METODOLOGIA

Para que seja possível desenvolver esse tema, 
foi proposto uma montagem trançada entre diferentes 
lugares de fala organizados em algumas questões 
principais sobre o tema dos moradores em situação de 
rua.  A escrita foi organizada através de três grupos que 
funcionam como disparadores de narrativas, para que 
dentro deles seja possível explorar algumas questões 
da problemática que envolve os moradores em situação 
de rua. Esses três grupos foram denominados da 
seguinte forma: O primeiro se chama “Sobre a Mesa” 
onde é apresentado os elementos iniciais que foram 
escolhidos e organizados para iniciar essa pesquisa. 
Nessa parte estão presentes os elementos fundamentais 
para o entendimento da dissertação enquanto produto 
teórico como a própria introdução, metodologia, 
objetivos, justificativas entre outras partições que sejam 
estruturantes nessa primeira etapa. O segundo grupo 
se compõe através de um aprofundamento sobre as 
questões de território que envolvem essa população e 
suas idiossincrasias em relação à cidade. O segundo 
grupo é denominado como “Sobre os Corpos”, onde 
estarão presentes as questões já aprofundadas de como 
essa população é caracterizada, como essa população 
é inserida em questões de território e poder e quais são 
propostas e políticas que o poder público lança mão 
em relação a essa problemática bem como algumas 
repercussões midiáticas dessas ações. O terceiro 
grupo, é denominado “Sobre uma Mesa” e é composto 

por leituras de imagens que tendem a por em conflito 
diversos temas explorados ao longo da dissertação 
afim de extrair dessas tensões outros olhares sobre 
as questões que envolvem a problemática da situação 
de rua. Nessa terceira parte também está incluída as 
conclusões que fecham a dissertação. 

Outro ponto que organiza e promove 
determiandas linahs de pensamento ao longo do 
trabalho são as cartas.Esses elementos são textos de 
escrita livre que trazem experiências e percepções do 
próprio autor sobre as problemáticas da situação de 
rua através de experiencias e registros apresentados 
em forma de texto livre. As cartas orbitam de maneira 
solta entre as partes da dissertação, constituindo 
pequenos fragmentos que foram assim denominados, 
Cartas, por se tratarem de um resgitro a ser lido, cujo 
remetente é o próprio autor, onde é possível contarn 
ora as experiencias subjetivas do pesquisador com os 
moradores em situação de rua, grupos e ONGs que 
ajudaram a constituir a potência dessa escrita, ora são 
narrativas metalinguísticas sobre a própria escrita, com 
o objetivo de compartilhar momentos cruciais desse 
processo.

É importante ressaltar que a escolha desses 
grupos não fecha ou excluí outras montagens possíveis, 
e sempre que necessário, ao longo do trabalho, essa 
divisão pode ser discutida e questionada. O motivo 
pelo qual essa divisão é proposta é pela identificação 
de forças narrativas e potencialidades de conflito entre 
elas. Com essa pluralidade de estudos sobre diferentes 
lugares de fala e perspectivas será possível gerar 
outras combinações, conclusões momentâneas e ainda 
outras possibilidades. 

Essa metodologia de estudo está sendo 
elaborada a partir da percepção de Rizoma que é 
estudado por Gilles Deleuze e Feliz Guattari, que 
escrevem sobre a característica não hierárquica 
de diferentes ramificações que se multiplicam e se 
conectam formando inúmeras conexões. Essa ideia 
pressupõe que não há um início ou um fim de um 
determinado sistema, tampouco que a denominação 
para esse recorte possa se chamar sistema. Essa 
quebra hierárquica é fundamental para a concepção 
deste trabalho, pois é necessário que não haja 
uma verticalidade ou uma potência geométrica na 
construção do estudo, pois, equivalendo os múltiplos 

lugares de fala em linhas cujas conexões são livres, 
deixa-se de lado possíveis juízos de credibilidade em 
um determinado texto sobre outras ideias. 

O motivo da escolha desses teóricos para 
composição do campo teórico montado neste trabalho 
se dá pelo fato de representarem uma visão não 
linear dos estudos. Além desta característica também 
compartilham em seus estudos uma caraterística 
fundamental da qual este trabalho tem a pretensão de 
se apropriar para trilhar o percurso, que é o conceito 
da valorização da micropolítica, do cotidiano e das 
narrativas menores que normalmente são excluídas ou 
não consideradas na elaboração de políticas públicas, 
textos institucionais ou grandes pesquisas sobre temas 
sociais, principalmente dos moradores sem situação de 
rua. Estima-se que a busca por algumas ferramentas 
fundamentais para a compreensão da problemática 
dos moradores em situação de rua possam morar 
justamente nessas histórias do dia a dia, onde os 
desejos e as dificuldades encontradas por eles estão 
presentes da forma mais crua. Portanto romper a 
hierarquia das grandes narrativas e, principalmente, da 
ordem com a qual são elaboradas as políticas públicas 
parece fundamental para a concepção de outros 
caminhos de interpretação. 

Figura  4. Esquema Organização
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O conceito de Rizoma estudado por Deleuze e 
Guattari adveio da botânica, onde é possível identificar 
a forma rizomática em ervas daninhas, batatas e outros 
tipos de elementos botânicos. A ideia que foi elaborada 
a partir disso, segundo Deleuze e Guattari é de que o 
rizoma significa uma forma, ou “um plano que não tem 
mais dimensões do que aquilo que o percorre; por isso, 
a multiplicidade que constitui não está subordinada ao 
Uno, mas ganha consistência em si mesma” (DELEUZE; 
GUATTARI, 1997, p. 194).

Conforme os autores, a forma rizomatica 
não presuspõe um ou outro caminho, e sim uma 
multiplicidade aditiva de possibulidades, como pode ser 
vista no trecho: “Um rizoma não começa nem conclui, 
ele se encontra sempre no meio, entre as coisas, inter-
ser, intermezzo. A árvore é filiação, mas o rizoma é 
aliança, unicamente aliança. A árvore impõe o verbo 
“ser”, mas o rizoma tem como tecido a conjunção “e... 
e... e...” Há nesta conjunção força suficiente para sacudir 
e desenraizar o verbo ser”(DELEUZE; GUATTARI, 
2000, p. 4). Essa ideia é apresentada para demonstrar 
a intenção de que o texto possa ter uma leitura fluida, 
podendo ser lido com retornos, tropeços ou quebras na 
linearidade a medida que o leitor sentir necessidade.

A justificativa pela qual se trabalhará com 
esse modelo, além dos argumentos já explorados nos 
parágrafos que antecedem, é de que uma das intenções 
deste trabalho é trabalhar com imagens. Imagens são 
peças fundamentais para uma compreensão histórica e 
disparadoras de narrativas. Os moradores em situação 
de rua são lidos por grande parte da população como 
um grupo vulnerável e marginalizado, mas que ao 
mesmo tempo, oferece riscos ao modelo de vida formal 
da cidade. 

Neste trabalho, não se busca o Morador de 
Rua brasileiro, um sujeito nominal de uma frase urbana. 
Busca-se a relação entre essas buscas, a relação entre 
as imagens que a teoria científica pode ter desenvolvida 
confrontadas com a imagem, por exemplo, que as 
ONGs elaboram. Busca-se construir outras imagens, 
outras narrativas. A conexão entre o rizoma e a imagem, 
conceitos fundamentais para este trabalho, constituem 
a metodologia que se utilizará nesse desenvolvimento, 
conforme figura a seguir.

Para que essa busca possa ser mapeada ao 
longo do percurso, como em grande parte das viagens, 
estima-se um percurso. Utilizando uma metáfora de 

uma verdadeira viagem ou passeio, os pontos rosas 
no rascunho acima (que será melhor desenvolvido no 
decorrer do trabalho) representariam alguns pontos de 
parada. Explicando melhor, da esquerda para a direita 
temos um recorte proposto do assunto que envolve 
os moradores em situação de rua. Recorta-se quatro 
lugares de fala distintos que serão explorados a partir 
de perguntas que possam disparar informações e 
narrativas, representadas pelas setas vermelhas. Os 
pontos de parada, onde o viajante não pode deixar de ir, 
digamos assim, são expressos por esses pontos rosas, 
que podem ser desenvolvidos em ordens diversas. 
Já os pontos azuis, são como respiros, onde se pode 
refletir por onde se passou. Nesse ponto, existe um 
espaço maior para a subjetividade do autor, onde 
a sensibilidade e atenção a um ou outro ponto pode 
ser expresso, e possa ser proposto algumas reflexões 
para os próximos passos. Nada impediria ao leitor 
desse trabalho, viajar inicialmente pelos pontos azuis e 
posteriormente retornar às outras paradas. 

Com esse esquema inicial, é proposto uma 
quebra de linearidade e hierarquia forçada que acomete 
muitas vezes os desenvolvimentos de políticas, de 
teorias ou até mesmo de discursos e manifestos. O 
confronto e o conflito são derivados antes da escuta 
ou leitura desses pontos, e não antecedem um juízo 
de valor sobre seus emissores. Uma política pública 
pode representar uma imagem de poder recheada com 
valores difíceis de compreender ou de encontrar sua 
raiz. Confrontá-la com uma história escutada pelas 
ruas e depois com a teoria científica, por exemplo, 
pode gerar um quarto território de pensamento. Cada 
uma das partes deste trabalho existe por si só, mas ao 
mesmo tempo, estão organizadas num arranjo proposto 
que pode ser modificado e remontado. 

Invariavelmente durante o processo de 
desenvolvimento do trabalho, alguns conceitos serão 
explorados mais a fundo, como é o caso da imagem, 
representação e leitura de imagem no desenvolvimento 
desta metodologia. Para orquestrar a percepção desse 
rizoma, apoiado nos estudos de Deleuze e Guattari, 
como já mencionados anteriormente, a leitura dessas 
imagens que serão feitas a partir dos conceitos 
estudados pelo teórico Georges Didi-Huberman que 
possui uma vasta obra focada principalmente na leitura 
de imagem como ferramenta de compreensão histórica. 
Este tipo de leitura proposta pressupõe que se rompa 
também a hierarquia de como vemos os acontecimentos, 
e que não se corra o risco de impor um juízo de valores 

sobre, por exemplo, a história de um determinado 
espaço ou situação na cidade, considerando apenas 
a narrativa exploradas pelos livros, políticas e teorias 
urbanas. Didi-Huberman propõe esse rompimento 
através de imagens, de justaposições de imagens e 
outras operações de montagens que possam encontrar 
outras narrativas, algumas que sobreviveram nas 
sombras e nas sobras da história escrita e outras 
que nem sequer foram consideradas ao elaborá-la. 
Ao aplicar esse pensamento em um trabalho sobre 
moradores em situação de rua, estima-se que se possa 
entender alguns pontos que as políticas públicas não 
dão conta sobre essa problemática. 

 Didi-Huberman, dentre uma série de estudos, 
propõe uma leitura aberta a partir de imagens e 
montagens que possam gerar narrativas e outras 
percepções. A escolha desse teórico para compor o 
conjunto de referências utilizadas neste trabalho foi 
feita, pois seus estudos refletem e refratam a ideia 
de que a leitura da história e das imagens não podem 
ser feitas a partir de apenas uma perspectiva ou linha 
histórica, e sim, feitas a partir de uma noção de que 
o ato de olhar e estudar o que olhamos consiste em 
uma operação aberta, sujeita a mudanças e diferentes 
percepções dependendo do contexto e do que cerca 
aquela imagem ou estudo. No trecho a seguir, Didi-
Huberman na publicação “O que vemos, o que nos olha” 
questiona justamente um dos grandes problemas que 
um olhar único pode trazer na leitura de determinada 
problemática, pois o risco de julgar-se detentor de uma 
certa verdade pode anular outras perspectivas: Dar a 
ver é sempre inquietar o ver, em seu ato, sem sujeito. 
Ver é sempre uma operação de sujeito, portanto uma 
operação fendida, inquieta, agitada, aberta. Todo olho 
traz consigo uma névoa, além das informações de que 
poderia num certo momento julgar-se o detentor. (DIDI-
HUBERMAN, 1998, p. 77). A ideia deste trabalho é fazer 
com que as imagens possam ser vistas e relacionadas 
com outras, onde das diferentes névoas, como chamou 
Didi-Huberman, possam emergir outras narrativas. 

QUADRO TEÓRICO E MATERIAIS DE 
SUPORTE

A utilização de diferentes lugares de fala, e 
diferentes tipos de escrita necessitam de ferramentas 
próprias para cada parte do trabalho. Neste caso, o 
referencial teórico e os matérias de suporte para este 
trabalho variam de acordo com o tipo de narrativa que 
se propõe. Como já foi citado antes, para a composição 

de uma metodologia geral, que amarra e dispõe as 
diferentes partes do trabalho sob uma linha lógica de 
pensamento, o trabalho se apoiará nos estudos de 
Georges Didi-Huberman sobre a imagem e os tipos 
de leituras de imagens que são possíveis através 
de algumas operações e montagens. A metodologia 
teórica também se monta a partir dos conceitos de 
Rizoma e definições espaciais de Felix Guattari e Gilles 
Deleuze, por se tratar de um tipo de teoria não linear e 
multifacetada. E por fim, ainda no âmbito da estrutura 
teórica e metodológica geral do trabalho os estudos 
sobre cenários e imagens de Paulo Reyes amarram as 
aberturas teóricas citadas anteriormente dando sentido 
de projeto e o viés de leitura urbana das composições 
de imagens e narrativas advindas desta estrutura. 

A problemática dos moradores em situação de 
rua também possui uma literatura específica, que trata 
especificamente do tema sob os olhos da academia e 
dos estudos teóricos. Esse olhar é fundamental para a 
composição do trabalho, não apenas por compor mais 
um desses lugares de fala sob o tema, mas também 
por condensar uma visão multidisciplinar, ou seja, por 
se tratar de um problema complexo, é necessária uma 
abordagem não apenas por meio do planejamento 
urbano como também da antropologia, sociologia e 
áreas da saúde mental. Para compor este quadro 
teórico uma das principais publicações que dá conta do 
assunto, presente em muitos trabalhos sobre o tema, 
é o livro “Desafortunados: um estudo sobre o povo 
da rua” escrito pelos autores antropólogos David A. 
Snow e Leon Anderson. Nessa publicação é possível 
encontrar uma visão histórica, social e narrativa sobre 
os moradores em situação de rua, numa perspectiva 
global. Outra publicação chave para esta temática, 
sobre o ponto de vista nacional, é o livro “População de 
rua: quem é, como vive, como é vista” organizado por 
Maria Antonieta da Costa Vieira, Eneida Maria Ramos 
Bezerra, Cleisa Moreno Maffei Rosa. Além desses 
dois livros específicos também serão explorados 
alguns artigos selecionados dos anais do congresso 
ENANPUR, por ser compreendido como um dos mais 
importantes congressos sobre planejamento urbano 
do Brasil, portanto, é possível entender como o tema é 
apreendido pela produção acadêmica.

Dentro da esfera das políticas públicas, será 
estudado a A Política Nacional para a População em 
Situação de Rua – PNPR, instituída pelo Decreto nº 
7.053, de 23 de dezembro de 2009. Esse texto é um 
dos mais importantes avanços dentro da politica pública 
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nacional sobre o tema. Além de ser o primeiro plano 
nacional sobre o tema, foi resultado de pesquisas 
muito detalhadas que ocorreram no ano de 2008. Esse 
texto poderá ser relacionado com a teoria estudada 
com os autores citadas anteriormente e relacionada 
também com publicações a nível mundial, como textos 
específicos das Nações Unidas. Essa leitura fará com 
que seja possível compreender tanto legislativamente 
quanto historicamente como esse tema entrou em 
discussão no âmbito das politicas. Outro confronto 
importante de se realizar com esse material é com 
as narrativas diretas dos moradores em situação 
de rua, para compreender como essa politica e seu 
desdobramento de fato atingem a população de rua. 

JUSTIFICATIVA

A justificativa deste projeto nasce de uma 
tríplice conceitual. 

Em primeiro lugar, estudar moradores em 
situação de rua se faz necessário frente à ineficiência 
das políticas públicas em relação a essas pessoas; ao 
aumento significativo de moradores que se encontram 
nessa situação; e da falta de empatia com que a 
sociedade lida com eles. Ou seja, além de atual e 
urgente, é de caráter urbano-educativo que se qualifique 
o olhar sobre essa população.

Em segundo lugar, observa-se uma 
necessidade de aprofundar os estudos acadêmicos 
nesse assunto, sob a ótica do planejamento urbano; ou 
seja, trata-se além de uma problemática urgente, uma 
lacuna de estudos nesse campo sobre moradores em 

situação de rua. Como mostrado anteriormente, grande 
parte dos trabalhos científicos que tratam sobre esse 
tema são vistos no olhar de outras áreas. Observa-
se uma aproximação escassa e indireta sobre esse 
tema inclusive nos congressos especializados em 
planejamento urbano.  

Em terceiro lugar, insiro nessa justificativa 
uma motivação pessoal no tema, pois trabalhei e 
venho trabalhando em diversos grupos autônomos que 
prestam diversos tipos de ajuda a essa população em 
situação de rua na cidade. Desde de o ano de 2015, 
pude acompanhar a trajetória de mais de quarenta 
moradores em situação de rua e perceber que as 
dificuldades vão além da simples falta de habitação e a 
solução para o problema, igualmente, estende-se além 
da simples solução do problema habitacional. 

Portanto, a explicação dessa tripla justificativa 
tem como propósito elucidar as razões de trabalhar 
com esse tema dentro do planejamento urbano, mesmo 
compreendendo que a situação de rua não advém, 
necessariamente, de um problema no planejamento 
urbano e sim de diversas forças sociais, psicológicas, 
econômicas, entre outros fatores. O fato dessa situação 
ocorrer diretamente nos “objetos do planejamento 
urbano”, ou seja, a cidade, as ruas, os viadutos e 
artefatos arquitetônicos, é o que posiciona e justifica o 
estudo, também, dentro desse campo.

Figura  5. Acervo Artur Freitas, 2013

anotações: as cartas

Cartas são seres do entre, vivem numa espécie 
de superposição entre um lado e outro. São seres da 
distância e da proximidade ao mesmo tempo. A ideia 
de utilizar cartas me acompanha muito antes de sequer 
ingressar na escrita da dissertação, e ao passo que a 
pesquisa se aprofunda, a ideia sobre as cartas também 
transcende nos significados que vão sendo deixados 
pelos caminhos. 

Mas a pergunta que me faço, e por vezes 
me respondo de maneiras diferentes é intermitente no 
sentido metalinguístico da escrita. Onde se encontram, 
a ideia de escrever sobre cartas e a ideia de escrever 
sobre moradores em situação de rua?

A escrita de (ou “por”) cartas atravessa 
autores como Walter Benjamin, Jose Saramago, 
Carlos Drummond, Hannah Arendt entre outros. A 
maioria delas existiu durante um tempo no interior de 
um envelope, e ainda, muitas delas seguiram dentro 
deles mesmo depois de aberto. As marcas do rasgo do 
papel para abri-lo, as marcas de selos e a escrita de 
endereços, uma foto que foi posta junto à carta. Todos 
esses elementos seriam pistas para tentar entender 
os trajetos físicos atravessados pela carta, mas seus 
conteúdos fazem parte de outra geografia. 

Ao escrever uma carta, ao menos no meu 
caso, não há um planejamento exato de como seguirei 
por aquelas linhas. Tenho apenas pontos mentais 
de paradas. Tento contextualizar o mínimo para que 
diminua chances de não ser compreendido, ou por 
vezes, deixo as frases flutuando, para justamente 
compartilhar a incerteza com quem as recebe. Embora 
eu comece em vantagem, a carta talvez decante por 
anos até encontrar uma superfície de compreensão. 
Mas também, não posso ser tão pretencioso a ponto 
de propor-me a escrever frases profundas à espera de 
abrir caminhos por entre as linhas. Provavelmente as 
escrevo para compreender meus próprios desandes. 

A primeira carta que escrevi, ligado ao tema 
de escrita dos moradores em situação de rua foi em 
outubro de 2016, quando estava ligado a um grupo de 
ajuda à população de rua. Curiosamente a carta não 
era minha, embora não saiba se de fato elas pertencem 
a uma ou outra pessoa. Se tratava de um morador 

de rua chamado Ricardo, cujo sobrenome realmente 
não consigo me recordar. Ele precisava solicitar à 
um parente que enviasse para a rodoviária de Porto 
Alegre, onde transitava entre ruas e albergues, uma 
mala que ele havia deixado em sua casa. O pedido veio 
acompanhado de um papel amassado e húmido com 
o endereço que deveria ser encaminhado. Confesso 
que eu ainda era extremamente inexperiente (como 
provavelmente ainda sou) sobre os detalhes que 
assolam a complicada vida nas ruas. 

Ao escrever no papel, apoiado sobre o degrau 
da escadaria do viaduto Otávio Rocha, construção 
histórica de Porto Alegre e abrigo de Moradores em 
situação de rua, lembro-me de ter dificuldade de fazer 
a tinta da caneta funcionar sobre a superfície áspera 
do concreto ou dos azulejos que são característicos da 
construção. Ele retirou de uma mochila uma pasta com 
alguns documentos, igualmente húmidos, o que me 
facilitou o trabalho, pois apoiei o papel sobre ela. Ao ditar 
a carta, ele acompanhava cada letra, elogiando a grafia 
e inclusive fazendo algumas alterações mandando 
eu riscar uma ou outra palavra. Tive que perguntar o 
motivo pelo qual eu estava escrevendo a carta, e não 
ele, sendo que parecia-me que ele compreendia, lia e 
provavelmente deveria escrever também. A resposta 
foi uma das primeiras grandes lições de abismo, que 
infelizmente existem na vida nas ruas. Assim como 
muitos moradores em situação de rua, ele era usuário 
de crack. No brasil essa droga é consumida por meio 
do aquecimento da “pedra” em um líquido, ou as vezes 
até diretamente em um cachimbo, colher, latinha ou 
algo que o valha. A ideia é sublimar a substancia em 
fumaça e inalar. Esse processo normalmente faz com 
que os dedos do usuário e outras partes da mão sofram 
queimaduras. Concomitantemente, o efeito do crack faz 
com que as sensações de dor, fome, frio entre outras 
proteções instintivas do corpo humano não sejam 
percebidas da mesma forma pelos usuários, causando 
diversos problemas físicos. No caso de Ricardo, seus 
dedos estavam em carne viva, e abrir e fechar os 
fechos, já enferrujados, da mochila se transformava em 
uma atividade dolorosa. 

Escrevi a carta, anotei o endereço e combinei 
com ele de enviar a carta. Tomei como compromisso 
pessoal, aquela carta seria enviada ainda naquela 
tarde.
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Nunca mais o encontrei. Sei que ele ficou 
em Porto Alegre por mais um tempo pelo menos, pois 
perguntava aos seus companheiros de rua, e por mais 
de uma vez me diziam que eles estava por aí “ontem 
mesmo”. 

Essa foi a única carta desse processo 
todo que de fato foi enviada por mim para alguém, e 
curiosamente não eram minhas palavras, tampouco era 
eu. Não conhecia o remetente muito menos o conteúdo 
da tal mala que chegaria à rodoviária. Por fim, não sei 
se a mala chegou, e se foi buscada por Ricardo.  

Essa carta compõe uma superfície estranha da 
minha mesa mental de trabalho. Ela não me pertence, 
mas ao mesmo tempo é parte de mim, e fui parte dela. 

Essa também foi a única carta, que de fato 
havia propriamente esclarecido um remetente e 
um destinatário, um selo e um preço de envio. Essa 
incerteza da entrega, minha preocupação em tentar 
ajudar Ricardo e me sentir impotente para dar um 
passo além, na época, para tentar ajuda-lo de alguma 
forma modificou a lente com a qual olhava a vida nas 
ruas. No meio de toda a poesia sórdida e triste que se 
poderia tirar dessa situação, existia uma situação em 
curso, que não sei ao certo a grandeza da importância 
para ele, de ter essa mala. Não me parecia um assunto 
de vida ou morte, mas quem sou eu para mensurar 
qualquer dessas palavras, principalmente se tratando 
de situações de rua. 

Como uma introdução romantizada, inicío um 
pensamento sobre cartas. Desde então, cada conversa, 
anotação, cada fotografia e cada entrevista que ao 
longo dos anos fui realizando nesse tema, um pouco 
dessa distância paradoxal que essa carta me impôs, 
me acompanhou. 

24.04.2017

(uma carta é) ‘Uma narrativa que satisfaz tanto 
a estrutura como o desvio. Não há diferença entre eles. 
Cartas como imagens. Cartas Imagens. Imagens como 
plataforma móveis.

As cartas serão imagens, que (também) 
organizarão conteúdos do trabalho. E porque cartas? 
Cartas pressupõe comunicação e distância. São feitas 
de distâncias e relações. Cartas manipulam (ou contém) 
um tempo próprio. 

A cartas narram as distâncias, são trajetos.

As cartas são imagens, numa equação um 
tanto paradoxal. 

(...) As cartas são plataformas móveis que 
vagam, dotadas de superfície e rodeada de precipícios. 
Se conectam e se comunicam fazendo conexões 
temporárias e atemporais. 

Neste trabalho, as cartas estruturam os 
desvios e desviam as estruturas. 

Elementos móveis.

Figura  6. Fotografia/Produção Visual Guilhermo Gil

Figura  7. Colagem opensource, autor não citado
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anotações: narrativas

(...) Foi por um copo de café que 
eu não posso mais voltar pro albergue. 
Um copo de café! Desgraçados.

Porque ceifar uma voz, e substituí-la por 
outra? Alguem que possa ser citado, com as devidas 
referências, que não seja um anônimo por escolha ou 
um nômade por consequência? Porque banir o mundo 
que existe naquela conversa sobre o café?

Eram essas profundas e cotidianas reações, 
quase dicotômicas e estruturadas no que já havia lido, e 
não no que estava por ler, que me deparava ao pensar 
em como escrever sobre assuntos que são tão nômades 
quanto os sujeitos que neles estão presentes.

Todo meu conhecimento, até então sobre 
o assunto que eu estava por começar a escrever era 
narrativo, cru e pessoal. Sabia que não era suficiente, 
mas sabia que a teoria científica que eu já havia lido 
sobre o tema também não parecia ser.  Muitos erros 
nessa frase. 

A verdade, é que a escrita deste trabalho, para 
mim, tem sido o estudo de conjunções. Nas gramáticas 
de diversas línguas, as conjunções são elementos que 
não apenas ligam duas ou mais orações diferentes 
como também estabelecem relações entre elas. Na 
gramática improvisada de uma linguagem nômade 
na qual transito neste trabalho, tenho descoberto a 
comparação, adversidade, alternância entre outras 
relações entre um estudo denso e distante da teoria 
urbana com a voz rasgada e confusa de um morador 
em situação de rua. Tendo a pensar que falam muitas 
vezes sobre as mesmas calçadas. 

(...) Foi por um copo de café que eu não 
posso mais voltar pro albergue. Um copo de café! 
Desgraçados.

A relação causal, a existência do albergue e seu 
funcionamento, a repetição espantada e a denominação 
negativa outorgada a alguém ou a uma instituição. 

 A partir do momento que comecei a, de fato, 
compreender que os universos contidos em uma fala 
despretensiosa no meio do dia, e a profundidade que 
cada uma das questões poderiam trazer eram planos 
adjacentes em uma grande narrativa, pude pensar 
de maneira múltipla. Percebo que aquelas falas do 
cotidiano, conversas e anotações que venho fazendo 
a anos são disparadores para um momento científico. 
Sendo assim, o trabalho ganha sentidos múltiplos. 

 A ideia de que todos os elementos fariam parte 
de um arranjo me encanta, me instiga. Mesmo que 
provisório, o qual resultará nesta dissertação (admitindo 
inclusive o anacronismo da oração), nesta mesa de 
pontes organizadas entre as diferentes peças de uma 
problemática urbana me encanta, este processo é o 
que me parece inexistir em diversas concepções das 
políticas públicas que venho tomado conhecimento. 

 O resultado desse processo é uma narrativa 
de múltiplas entradas e saídas. 
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ANOTAÇÕES: PERFORMANCE

BREVES ANOTAÇÕES SOBRE RELAÇÕES 
ENTRE MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA, 

HÉLIO OITICICA E POÉTICAS A PERFORMANCE

Relendo os diários de Hélio Oiticica, 
publicados no livro “O Museu é o Mundo” foi inevitável 
a comparação, ou pelo menos a lembrança, entre 
conceitos que são descritos por ele na sua pesquisa 
sobre o corpo, sobre as capas e tendas e os moradores 
de rua que povoam silenciosamente a cidade. Oiticica, 
num fragmento em seus diários de 1978, falou sobre o 
corpo-coisa.

Desde que iniciei os estudos para a realização 
da dissertação de mestrado, estive num limiar de 
facínio – olhar crítico/acadêmico sobre os moradores 
em situação de rua. Provavelmente nenhum dos dois 
seria o olhar adequado, afinal, empreendo um enorme 
esforço para que o trabalho tenha os pontos de fuga 
disparados o mais perto do ângulo de olhar dos próprios 
moradores em situação de rua. 

No desenvolvimento do estudo do parangolé, 
oiticica escreve o seguinte exemplo:

Na vida nas ruas, principalmente em Porto 
Alegre, o morador que se encontra em situação de 
rua não tem o direito a propriedade, além do corpo... 
não tem o direito de ter coisas, levar um carrinho ou 
uma colchão. Nas batidas policiais é comum que lhes 
retirem todos os itens que eles carregam consigo, como 
malas, colchões, carrinhos, facas, caixas e etc. Ou seja, 
lhes sobra apenas a roupa do corpo. Essa é uma das 
razões, pelas quais eles vestem uma roupa em cima da 
outra, contou-me um dos moradores de rua com o qual 
conversei. 

A imagem construída de um morador em 
situação de rua normalmente é essa: Um senhor, negro 
com um cachorro (ambos com marcas do tempo em 
seus gestos) vestindo um casaco e algumas camadas 
de roupas velhas. 

A performance do parangolé ou de seus 
casacos rasgados desmonta o conceito de propriedade, 
de obra de arte, da diferença entre o corpo e a coisa. 
São corpos vestidos de coisas, e coisas vestidos de 
corpos que ao performar em dança ou em cidade criam 
uma unidade poética, inusitada... como se dissessem 
aos espectadores e/ou policiais: “Esse é meu corpo 
agora, não podem tirar meu corpo.”

Assim como o parangolé, a situação de rua é 
dotada de tática crua, improviso na raiz do ato. Destoa 
daquele improviso tonalizado de um jazz, a melodia 
urbana é descontruída nos passos e paradas de um 
morador em situação de rua. 

A performance-vestir, como diz Oiticica, é 
uma redescoberta do corpo, como mecanismo de 
improvisação, expressão e abrigo. Oiticica chama esse 
operador do “corpo-obra” de inventores. 

Quando a performance é aliada ao espaço, é 
quando o cotidiano ganha o protagonismo. O dia a dia é 
o pretexto para as obras acontecerem. Oiticica chama 
essa relação (ou situação) de “Fundação do Espaço”.

Os moradores em situação de rua, além de 
parecerem misturar-se com suas roupas e tendas, 
também fundam o espaço provisório, como inventores 
do cotidiano.

Figura  10. Fotografia Acervo Cesar Oiticica Filho
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A poesia não falava apenas do quão difícil era ser uma mo-

radora em situação de rua, mesmo que ainda há pouco 

tempo, como contara. Falava do drama de saber-se 

mulher em meio a uma marginalidade ainda maior. 

Falava sobre um filho que perdia-se dia a pós dia 

para as drogas, como ela mesmo escreveu e um 

marido que marcava seu corpo. Mas trazia também 

o drama cotidiano, de ser vista como lixo. Por fim, 
o drama cotidiano, de ser vista como lixo. Por fim, 

não terminava em lamúrias ou bravejas. Terminava 

com uma frase simples que cada vez que penso 

sobre ela, tenho que juntar os pedaços de trans-

borde que a memória ocasiona. A última frase da 

poesia falava “Prazer, eu sou a rua”. 

A mudança de tom em sua voz, ao dizer esta ultima frase parecia 
começar outra fase da escrita. Parecia manter-se rígida no que foi 
dito anteriormente, mas convidar o leitor para conhece-la mais, 
para não se assustar, pois era apenas “a rua”.

É muito difícil explicar a complexidade que É muito difícil explicar a complexidade que atribui a frase, mesmo 
desconhecendo a intenção autoral de Karine com este verso. O que 
li, era um vontade de iniciar um diálogo, de que as pessoas que a 
veem como lixo entendam que existem narrativas por debaixo dos 
colchões no centro de Porto Alegre. A dualidade entre a ironia e a 
singela intenção de apresentar-se nesta frase definia o pouco que 
conheci de Karine. Porém, muito mais que isto, fez com que os ca-
minhos pelos quais eu percominhos pelos quais eu percorria numa construção de uma conversa 
com os moradores em situação de rua, fossem de fato um caminho 
na rua. 

Neste momento, percebi que falar sobre moradores em situação de 
rua, muitas vezes, é falar sobre histórias em movimento, que no 
momento daquela conversa, infelizmente encontram-se desampa-
radas e em situação de rua. Por fim, percebi que Karine estava em 
situação de rua, dormindo sem paredes ou proteção, justamente 
porque esta estrutura era insustentável em sua narrativa. Estrutura 
esta que, é vista muitas vezes pelas instituições públicas ou até a 
sociedade em gesociedade em geral, como a principal parcela de formalidade que 
lhes falta. Não bastaria dar uma casa para Karine, não bastaria en-
contrar seu filho. Porém como descobrir isto sem ler suas poesias? 
Como entender a situação de rua, se não somos capazes, muitas 
vezes, de responder quem somos nesta conversa, quando alguém se 
apresenta “prazer, eu sou a rua”?

não somos capazes, muitas vezes, de responder quem somos nesta 
conversa, quando alguém se apresenta “prazer, eu sou a rua”?

não somos capazes, muitas vezes, de responder quem somos nesta 
conversa, quando alguém se apresenta “prazer, eu sou a rua”?

não somos capazes, muitas vezes, de responder quem somos nesta 
conversa, quando alguém se apresenta “prazer, eu sou a rua”?

Em uma manhã de domingo, conheci Karine. Era uma mulher de uns trinte e 
poucos anos de idade, era poeta 
 Algumas coisas não me cabem falar ou escrever com qualquer ar de conheci-
mento real sobre o assunto. Grande parte dos assuntos sobre os moradores em 
situação de rua moram neste limiar, porém, falar sobre mulheres me coloca 
numa situação deslocada frente a um lugar de fala já questionável. 
 Karine foi a conversa mais forte e profunda com a qual tive o prazer de partici-
par até hoje durante meus passeios e ações. A conheci numa ação de um grupo 
de Porto Alegre que promove o “Banho Solidário”. Acredito que escreverei uma 
carta falando apenas dessa ação, pois foi outro ponto de virada na minha trajetó-
ria nesse assunto. Havia ido conhecer melhor do grupo, ajudar no que precisas-
se. Neste evento conheci Karine, uma mulher cheia de sorrisos com um caderno 
na mão. Outro morador em situação de rua que também havia ido me puxou 
para contar que Karine era escritora. 

 Karine não falava tanto, foi um tanto tímida e um tanto desconfiada quando começa-
mos a conversar. Quando perguntei alguma coisa para ela, já não lembro exatamente 
o que, ela disse que preferia ler do que falar. Que havia escrito uma poesia que queria 
que alguém escutasse, porem não nós, queria que aquelas pessoas que passam por ela 
e não veem uma mulher, e sim um monte de trapos, estas sim escutassem. Nesta hora 
a timidez quase deu vazão para uma euforia, porém conteve-se em um sorriso e pegou 
o caderno. Disse que já era o segundo caderno que tinha nas ruas, que o outro estava 
quase completo, porém molhou na chuva, então ela teve que rescrever. quase completo, porém molhou na chuva, então ela teve que rescrever. 

Logo no início da leitura, pediu para recomeçar desde o início outra vez. Como se 
tivesse perdido o tom, ou se distraísse. Ao começar a ler, o ritmo das palavras 
saindo de sua boca moravam num limiar entre a fala e o canto. Queriam ter melo-
dia, mas ela parecia envergonhada. As rimas dispersas eram valorizadas quando 
encontradas, e os olhos rápidos não sabiam se olhavam para nós, que a olháva-
mos, ou se para sua caligrafia forte no caderno de espiral. A poesia correu, chegou 
a um fim que lhe foi dado, porém ela quase seguiu falando, como se já existisse as 
letras pontilhadas que só ela completava com o olhar. A poesia falava de tudo o que 
víamos ou pensávamos, mas transbordava para outros conhecimentos, que nunca 
teremos, ou pelo menos eu nunca terei. 

2. das coisas que não me cabem
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Figura  11. Fotografia Guilhermo Gil
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Um pedinte, um morador de rua, um mendigo 
ou um vagabundo. As conotações e entonações 
poderiam gerar diversas trajetórias de significados, 
tanto na escrita quanto na leitura, mas a constante 
é clara: em quase qualquer metrópole do mundo, 
provavelmente pelo centro, encontraremos moradores 
em situação de rua pedindo um trocado ou um prato 
de comida. Normalmente, com as devidas traduções, 
denominados pelos termos que abrem esse parágrafo. 
Cenas semelhantes se repetem em São Paulo, Nova 
Iorque e Tóquio. Dentre as diversas maneiras de 
olhar para essa situação, a indiferença com o qual os 
pedestres em geral passam por aquele sujeito sentado 
no chão é uma constante triste e latente. O objetivo 
desta etapa do trabalho é explorar como a teoria 
científica e política adentra no assunto dos moradores 
em situação de rua, na tentativa de obter pontos de 
alinhamentos nas diferentes narrativas científicas assim 
como estudar as importantes diferenças que também 
emergem dos diferentes pontos de vista. 

A maneira como a pergunta que intitula esta 
etapa do trabalho está construída – quem são 
e como se caracterizam – já demonstra uma 
distância necessária que poderá ser identificada 
ao longo do texto. O teor da leitura dessa frase, 
propositalmente escrita com um clima de reportagem, 
emana uma necessidade de obtenção de resposta, 
como se houvessem padrões e uma certa fechadura 
a ser destravada que abriria um caminho matemático 
e lógico para respondermos a esse problema social. 
Já de antemão adianta-se, que provavelmente não 
há resposta sintética para essa pergunta. Porém há 
sim, respostas diferentes que inclusive tensionam a 
pergunta a ponto de colocar em cheque a ordem com a 
qual os estudos vem sendo realizados. 

Antes de mais nada, é importante delimitar 
uma certa lógica na busca dessas fontes que poderiam 
responder essa pergunta de formas diferentes. Essa 

busca é fundamental para qualquer abordagem 
nessa problemática, pois é possível compreender as 
ferramentas que foram utilizadas para a construção do 
saber sobre os moradores em situação de rua que as 
políticas e estudos são baseados até hoje. Para isso, 
foi feita uma pesquisa bibliográfica dentro do campo 
do planejamento urbano na tentativa de examinar 
quais autores, livros e trabalhos estudam o assunto 
dos moradores em situação de rua dentro dos campos 
científicos e de políticas públicas. A verdade é que 
essa temática é praticamente inexistente dentro dos 
campos de estudo do urbanismo, planejamento urbano 
e políticas urbanas durante grande parte das décadas 
passadas. Hoje em dia se observa uma maior atenção 
ao tema dentro dessa área do conhecimento, porém 
ainda assim escassa. Não se pode afirmar que exista 
uma relação direta entre a falta (ou baixa atenção) de 
estudos sobre o tema dentro do campo de planejamento 
de cidades com o agravamento dos problemas sociais 
relacionados aos moradores em situação de rua, porém 
estima-se que com uma maior atenção nessa área de 
conhecimento, seja possível ampliar as ferramentas 
com as quais as instituições públicas e agentes sociais 
possam lidar com essa problemática. 

O conhecimento produzido dentro da 
problemática dos moradores em situação de rua está, 
atualmente, dentro do campo científico mais presente 
nos campos da psicologia e psicologia social, da 
antropologia e da sociologia. Verifica-se uma atenção 
muito incisiva principalmente no campo da psicologia 
e da antropologia, que vem se debruçando sobre esse 
assunto nas últimas décadas com diversas abordagens 
diferentes. 

Na busca por uma teoria tida como central 
nessa problemática, ainda que mais adiante tal termo 
possa ser questionado neste mesmo trabalho, é 
inevitável a chegada aos autores David Snow e Leon 
Anderson, que escreveram e organizaram o trabalho 

TRAJETÓRIA BIBLIOGRÁFICA “Desafortunados: Um Estudo sobre o povo da rua”, 
nos anos noventa, que está citado em uma expressiva 
parcela dos artigos que lidam com os moradores 
em situação de rua. Esse trabalho lida com uma 
escala mundial, e realmente existe uma intenção de 
caracterização de padrões de comportamento, de 
tratamento e até estético dos moradores em situação 
de rua pelas cidades. Por esse motivo, esse será a 
primeira referência a ser aprofundada neste trabalho. 

Os estudos de Snow & Anderson lidavam com 
uma escala mundial, com aprofundamentos pontuais 
em alguns lugares. No caminho bibliográfico que se 
seguiu neste trabalho, se fez necessário entender como 
os estudos brasileiros lidaram com esse tema ao longo 
dos anos, e como esses trabalhos acabaram ganhando 
relevância no contexto científico brasileiro. Da mesma 
forma como Snow e Anderson foram citados inúmeras 
vezes em artigos sobre o tema, verificou-se a presença 
de uma publicação nacional em muitos artigos, 
intitulada “População de rua: quem é, como vive, como 
é vista” organizado por Maria Antonieta da Costa Vieira, 
Eneida Maria Ramos Bezerra  e Cleisa Moreno Maffei 
Rosa. Nesse livro, há uma série de textos que exploram 
a realidade brasileira da problemática dos moradores 
em situação de rua. Essa publicação, também dos 
anos noventa, nos fornece um paralelo importante entre 
estudos com escalas diferentes. 

Na organização deste trabalho, também 
existe um questionamento latente se a conexão entre 
o conhecimento produzido dentro da academia e a 
produção de políticas públicas ocorre com alinhamento 
ou dissonâncias. Após esse primeiro contato com essas 
duas publicações (e outras que poderão aparecer em 
maior ou menor incidência ao longo do trabalho) a 
busca dessas respostas, de quem seriam e como 
seriam caraterizados os moradores em situação de 
rua é necessário confrontar como as políticas públicas 
respondem a essa pergunta também. No ano de 2009, 
foi instituída pelo Decreto nº 7.053 a primeira grande 
política pública em nível nacional que tinha como 
objetivo assegurar o acesso amplo, simplificado e seguro 
aos serviços e programas que integram as diversas 
políticas públicas desenvolvidas pelos ministérios 
competentes para lidar com os moradores em situação 
de rua. Confrontando a pergunta que abre esta etapa 
com as respostas encontradas nos estudos científicos 
é importante que se dê atenção a essa política pública, 
pois ela representa um marco significativo no olhar do 
poder público sobre essa problemática. 

DESAFORTUNADOS: UM ESTUDO SOBRE 
O POVO DA RUA

A publicação original do livro leva o título de 
Down on Their luck. A Study of Homeless 
Street People, escrito entre os anos 80 e 90, 
publicado nesse formato em 1998. O livro é referido em 
diversos artigos e até mesmo no próprio texto, como 
uma etnografia do “povo da rua” como é referido ao 
longo do livro. Os autores David Snow e Leon Anderson 
desenvolveram os estudos nos Estados Unidos, Texas, 
porém em grande parte do livro a escala de análise 
avança para sentidos históricos que ultrapassam um 
recorte norte-americano. 

Na primeira parte do livro, existe uma revisão 
histórica da situação de rua, enquanto fenômeno que 
acontece desde muito tempo. Para fins de registros, 
embora provavelmente tal fenômeno deva estar 
presente em cidades muitos séculos anteriores a 
data que começa o estudo do livro, os autores datam 
registros a partir da idade média de moradores em 
situação de rua. Porém, antes de começar a explorar a 
teoria em si, os autores descrevem uma cena, narrada 
por um morador em situação de rua dos Estados 
Unidos mostrando como a vida dentro de um albergue 
acontecia durante a noite. 

Figura  12. Capa da publicação Desafortunados: um 
estudo sobre o povo da rua - David snow  e Leon Anderson
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“No interior do alojamento Sally, 
alguns dos cidadãos mais destituídos 
de Austin estão esperando que passe 
a tempestade. Com 200 pessoas, 
quase todas do sexo masculino, o 
albergue está lotado (...) “Não adianta 
dormir mesmo, já, já vão querer que 
façamos a fila pro jantar” diz um 
homem para uma mulher grisalha de 
vestido esfarrapado” (SNOW; LEON, 
1998, p. 20).

Seria possível citar diversos fragmentos dessa 
breve introdução/narrativa que descreveriam com a 
mesma atmosfera de um albergue localizado em São 
Paulo ou Porto Alegre.  Inclusive, num determinado 
ponto do texto, Snow & Leon alertam que a cena 
poderia ter acontecido em qualquer lugar dos Estados 
Unidos e outros países com políticas semelhantes 
(SNOW; LEON, 1998, p. 21). 

Na época que essa pesquisa foi escrita, o 
número impreciso com o qual o governo americano 
lidava com a situação de rua era de aproximadamente 
200.000I desabrigados, uma das maiores crises do 
país nesse âmbito, e o questionamento que se faz 
ao longo dos primeiros capítulos do livro é uma das 
questões que esse tema levanta: Como vivem essas 
pessoas? Como conseguem sobreviver nas e às ruas? 
(SNOW; LEON, 1998, p. 22). Porém, de pouco valeria 
um número solto e uma preocupação abrangente sem 
uma lógica de pesquisa que pudesse compreender as 
dimensões desse desabrigo. Os fatores com os quais 
os Estados Unidos tipificavam um morador que morava 
nas ruas, incluía na época alojamentos informais, que 
corresponderiam a grosso modo as vilas e favelas 
do Brasil, tal como habitantes em prédios e terrenos 
abandonados. 

Inclusive, Leon & Anderson, ao longo do livro, 
questionam esse tipo de estratificação e denominação, 
pois até então poucos estudos haviam se debruçado 
especificamente sobre esse tema. De um modo 
geral, a passagem que mais nos traz pistas de uma 
definição utilizada pelos autores no livro sobre o 
que seria classificado como a vida nas ruas, ou o 
desabrigo como é frequentemente denominado durante 
o estudo é a junção de duas grandes dimensões, ou 

I  HUD Housing and Urban DEvelopent, USA 
Department 1984

características do desabrigo, que seriam: “um estilo de 
vida caracterizado pela falta de moradia convencional 
permanente (...), a ausência ou atenuação de laços 
familiares que vinculam pessoas estabelecidas a uma 
rede de estruturas sociais interconectadas” (SNOW; 
LEON, 1998, p. 24–26).

Conforme os autores, em uma perspectiva 
histórica mundial desde a cidade pré-industrial a 
presença de mendigos pelas ruas era tido como um 
acontecimento normal e cotidiano. A grande migração 
de pessoas com pouca ou nenhuma expectativa para 
centros urbanos e comerciais geravam “populações 
flutuantes” de pessoas empobrecidas que habitavam as 
ruas. Essa população já era caracterizada por algumas 
mesmas características que hoje se pode identificar na 
população em situação de rua. Homens com vínculos 
familiares rompidos e nômades de centros urbanos 
(SNOW; LEON, 1998, p. 29–32). Registra-se que 
durante esse período, a igreja em geral desempenhava 
o papel de instituição social, que de alguma forma 
fornecia algum tipo de ajuda a essa população, mesmo 
que sem um projeto específico. 

Com a industrialização e a transformação dos 
espaços para abrigar essa indústria, a política social e 
o próprio estigma sobre a população marginalizada e 
pobre também se transforma. As industrias da Europa e 
as ferrovias da América geraram uma população nômade 
que seguia o avanço atrás de promessas efêmeras de 
desenvolvimento. A história da marginalidade urbana 
não é novidade, e este trabalho não intende a traçar 
uma linha histórica tão abrangente. Interessa aqui a 
sobra desse fracasso nas populações urbanas, que 
posteriormente foram uma das gênesis de um morador 
em situação de rua com características mais próximas 
às que temos hoje. Conforme os autores, a partir 
dos anos 50 e 60, ocorre uma mudança significativa 
das cidades, que com o pós guerra e fenômenos de 
crescimento urbano acelerado, ao menos nos Estados 
Unidos, as populações de rua passam a inflar e diminuir 
conforme oscilações da própria indústria de consumo. 
Com o passar dos anos, a mudança de famílias de maior 
poder aquisitivo para zonas mais periféricas da cidade 
e os centros urbanos entregues a uma vida durante o 
dia, os moradores de rua passam a ficar mais evidentes 
enquanto população com características próprias, pois 
não se tratavam mais de uma população pobre, que 
lutava para sobreviver com empregos que pagavam 
mal, e sim de pessoas “perdidas”, que não estavam 
aptas a fornecer uma mão de obra instantânea , e 

gradativamente criavam um grupo que se alimentava, 
morava e se protegia a partir de leis supra-mercado 
de trabalho. Com isso, dava a impressão que com o 
passar dos anos a problemática da situação de rua se 
agravava nela mesma, e nos anos 80 começa a ser 
identificado padrões de dependências psicológicas e 
químicas, IIpessoas com quase nenhum vínculo familiar 
e nômades, mas que encontravam na cidade, ou em 
seus restos, uma maneira de sobrevivência (SNOW; 
LEON, 1998, p. 44–45).

A primeira parte desse livro é concluída com 
uma tipificação etnográfica dos moradores de rua dos 
Estados Unidos durante os anos que precederam 
a publicação do trabalho. Os autores identificaram 
através de uma classificação de três características 
principais (estilo de vida, dimensões cognitivas e 
identitárias e dimensões temporais) oito “tipo” de 
moradores de rua que se destacavam como sub grupos: 
“recém-deslocados, vacilantes regulares e vacilantes 
irregulares, andarilhos tradicionais e andarilhos hippies, 
mendigos tradicionais e mendigos redneck (tipo 
regional do sul dos EUA), e doentes mentais” (SNOW; 
LEON, 1998, p. 113).

Toda a primeira parte do livro é dedicada a uma 
certa busca por um misto de respostas e indagações de 
como definir o povo da rua, como é descrito, ou o que 
faria de um sujeito um integrante desse grupo social. 
A análise desse livro, embora citações e ocasionais 
referências provavelmente sejam recorrentes ao 
longo desse trabalho, não segue com exclusividade, 
como foi até aqui. O objetivo dessa pequena análise 
da publicação, ou de sua primeira parte, é justamente 
entender como uma das publicações de maior relevância 
e presença entre os artigos sobre o tema interpretam e 
singularizam o morador em situação de rua.

MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA NO 
CENÁRIO ACADÊMICO NACIONAL

 A problemática dos moradores em situação 
de rua no cenário acadêmico, que para este trabalho 
foi delimitado por artigos, monografias, teses e livros 
sobre o tema, possui uma presença setorizada 
através das áreas de conhecimento. Grande parte dos 
trabalhos encontrados moram nas áreas da sociologia, 

II  Dados recolhidos pelo Institute of Medicine (EUA) 
em 1988 que mostravam o alcoolismo como uma das características 
presentes em registros médicos de pessoas que moravam nas ruas. 

antropologia e psicologia. Dentro da área do urbanismo 
e do planejamento urbano, que este trabalho intende a 
se posicionar, o número de trabalhos ainda é escasso.

 Mesmo quando analisamos de forma geral, 
dentro dos campos citados acima que estão mais 
presentes os assuntos concernentes aos moradores 
em situação de rua, é possível verificar alguns 
padrões referenciais, ou seja, grandes publicações 
que serviram de base para um número significativo 
de artigos e trabalhos. Dentre eles, o mais presente 
é o livro “POPULAÇAO DE RUA: QUEM E, COMO 
VIVE, COMO E VISTA”, que foi organizado pelos 
autores: Maria Antonieta da Costa Vieira, Eneida Maria 
Ramos Bezerra, Cleisa Moreno Maffei Rosa, através 
da Secretaria de Bem-Estar Social do Município de 
São Paulo. A publicação foi elaborada durante o 
início dos anos 90 e é composta por diversos artigos 
sobre o tema. Muito embora os artigos transitem por 
diversas abordagens, frequentemente volta-se a uma 
necessidade de delimitar o grupo com uma definição, 
que mesmo aberta, contemple a problemática de uma 
forma única. Diversas publicações brasileiras sobre 
o tema, utilizam a mesma citação retirada dessa 
publicação, que define os moradores em situação de 
rua como um “segmento social que, sem trabalho e 
sem casa, utiliza a rua como espaço de sobrevivência e 
moradia” (VIEIRA; ROSA; BEZERRA, 1994, p. 19).

 A publicação “POPULAÇAO DE RUA: QUEM 
E, COMO VIVE, COMO E VISTA” representa um marco 
significativo nos estudos brasileiros sobre o tema. 
Vieira verificou três dimensões que fariam parte de uma 
divisão de conhecimento e pessoas na rua: ficar na rua, 
estar na rua e ser da rua. 

“Os que “ficam” na rua 
experimentam-na de forma pontual 
(por exemplo, a perda de ônibus 
no retorno para casa) ou com 
possibilidades de continuidade 
(pessoas que saem de casa por 
desavença ou situação de violência), 
mas mantém relações sociais 
fortemente vinculadas com a família 
ou comunidade original. Os que 
“estão” na rua transitam entre 
serviços de acolhida, moradias 
provisórias de parentes, trabalho ou 
hotéis e pensões e apresentam laços 
sociais não restritos aos companheiros 
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de rua, transitando amplamente 
pelo espaço urbano. Por fim, há os 
que “são” da rua há mais tempo: 
suas relações e laços de amizades e 
solidariedade com pessoas na mesma 
condição estão mais consolidados e, 
em geral, vinculados a um local de 
referência. Observa a territorialização 
e considera a temporalidade (tempo 
de permanência na rua) (VIEIRA; 
ROSA; BEZERRA, 1994).

Percebe-se claramente um alinhamento com 
a estratégia inicial de Snow, citado anteriormente, na 
necessidade de dividir o grupo em campos de análises. 
Essa tendência está presente em muitas publicações 
dessa mesma data, em que entende o grupo dos 
moradores em situação de rua como uma porta de 
entrada para um corredor com muitas portas distintas. 

Outras duas publicações brasileiras também 
são destacadas como marcos no estudo dos moradores 
em situação de rua, porém não serão aprofundadas 
neste trabalho devido à especificidade do tratamento. 
Ambas publicações tratam especificamente sobre o 

tema da infância dentro dessa problemática. São elas: 
“Meninos De Rua” da autora Ligia Costa Leite, publicado 
em 2009 e “Meninos de Rua e Instituições Trama, 
Disputa e Desmanches.”  Das autoras Cátia Aida Silva 
e Maria Filomena Gregori publicado no ano 2000. Os 
livros transitam na área da antropologia e da educação, 
e embora o tema seja dos mais pertinentes possíveis 
dentro da temática, o aprofundamento específico faz 
com que citações desses livros pudessem abrir portas 
que este trabalho não daria conta de sequer encostá-las. 
Talvez esse seja o motivo pelo qual essas publicações 
não são tão presentes em trabalhos voltados para a 
área do planejamento urbano ou da sociologia que lide 
com a “cidade” como um dos protagonistas do cenário. 

Estas informações sobre a pouca presença 
desta conversa no campo dos estudos espaciais, 
urbanos e políticos ressaltam que pode haver uma 
certa lacuna de conhecimento nos estudos que dão 
conta sobre moradores em situação de rua sob a ótica 
do planejamento urbano, principalmente no que se 
trata sobre projeto, tema que será aprofundado mais a 
frente. Tomando como amostra, para fins de justificativa 
desta observação, um dos mais importantes eventos 
científicos no campo do planejamento urbano do Brasil, 
dentre mais de mil e setecentos (1.700) artigos nos 
últimos oito congressos ENANPUR,  menos de quinze 
(15) artigos tratam sobre o tema e menos de dez (10) 
diretamente. 

Além dos artigos em congressos, a presença 
desse assunto em teses e dissertações, durante muitos 
anos nas faculdades pelo país, foi pouco explorado 
sob a ótica do planejamento urbano. Grande parte dos 
trabalhos sobre esse tema, como dito anteriormente, 
seguem sendo nas áreas da saúde mental ou das 
ciências sociais, que embora tenham relação direta 
com o planejamento urbano, esse acaba ficando em 
segundo plano, quando aparece, em grande parte dos 
trabalhos pesquisados.

Por essa razão, existe uma dificuldade de 
obter uma definição a partir do planejamento urbano, 
de quem ou como seria definido especificamente 
o morador em situação de rua. Observa-se que os 
trabalhos bebem de três grandes fontes, duas delas 
seriam as publicações apresentadas anteriormente 
e a outra é a Política Nacional para a população em 
situação de rua, que será apresentada mais a frente. 

Figura  13. Capa da publicação: População de Rua: 
quem é, como vive, 1994.

Ainda no campo dos artigos e publicações 
acadêmicas, ressalta-se três trabalhos que auxiliam 
diretamente na compreensão dessa problemática 
dentro do cenário do planejamento urbano. O primeiro 
seria o artigo “Geografia da população em situação 
de rua: mudanças na distribuição espacial na cidade 
de São Paulo nos anos 2009 – 2014”, publicado em 
2017 no congresso ENANPUR, do autora Tatiana 
Sanson Albuquerque. Nesse artigo é possível verificar 
uma preocupação, antes de especificar o tema na 
cidade de São Paulo, em entender o assunto sob 
outras óticas. O que é fundamental nesse artigo, é a 
análise dos moradores em situação de rua através 
de sentidos urbanos, e entender como eles se 
definem através da distribuição no espaço. Conforme 
a autora “sua existência está associada a inúmeros 
problemas urbanos e sociais, dentre eles a falta 
de moradia, o aumento da criminalidade, questões 
específicas de saúde (tratamento de dependência 
química, transtornos mentais e doenças decorrentes 
da exposição a intempéries, etc.), baixa escolaridade, 
qualificação profissional, desemprego, entre outros 
(ALBUQUERQUE, 2014, p. 3).

Ressalta-se também nesse artigo, a presença 
de uma citação do autor Jules Damon, autor do livro 
“Questions sociales et questions urbaines”, 
que embora não seja específico sobre o tema, e sim 
sobre uma abordagem sociológica do planejamento 
urbano, fornece uma definição até então não percebida 
em outros trabalhos, no universo de pesquisa desta 
dissertação, até o momento. Damon define os 
moradores de rua como “(...) a população sem domicílio 
fixo é um sujeito urbano, na interseção dos problemas 
urbanos e sociais, que condensa problemáticas 
urbanas, como habitação, planejamento e segurança, 
e sociais como assistência social, saúde, educação, 
integração, trabalho e transferência de renda” (DAMON, 
2009 apud ALBUQUERQUE, 2014, p. 4). O termo 
“sujeito urbano” aproxima essa dimensão inseparável 
da problemática dos moradores em situação de rua 
com o território urbano, sujeito esse, conforme Damon, 
que condensa problemáticas urbanas. Essa dimensão 
é um importante marco para a presente escrita desta 
dissertação, pois verifica-se exatamente a ligação entre 
a problemática dos moradores de rua e as questões de 
territorialidades urbanas, até então pouco presentes 
nos trabalhos encontrados.

A segunda publicação que se destaca dessa 
revisão bibliográfica acadêmica é o artigo, também do 
ENANPUR, de 2007, “Cidades Invisíveis: A Experiência 
da População de Rua em São Paulo“ da autora Joana 
da Silva Barros. O motivo pela qual o artigo chama 
atenção nessa presente busca por definições e 
entendimentos iniciais sobre essa população, é o fato 
da autora tentar compreender o morador em situação 
de rua como pertencente a uma “outra cidade”, e 
ainda assim a mesma. A elevação do assunto a uma 
esfera quase paradoxal, aproxima a ideia que será 
aproximada dos campos da imagem, da filosofia e da 
leitura mais a frente neste trabalho. Conforme Barros,  
“para esta população, a rua é figurada como um outro 
mundo, mundo que mantém relação com o mundo da 
“não rua”, da cidade, mas ainda assim um outro mundo, 
o outro da cidade” (BARROS, 2007, p. 3).

Barros, ao longo do artigo transita entre o 
estudo urbano por sentidos da economia, o que nos 
leva a questionar, por vezes, as definições anteriores 
que colocam o morador em situação de rua como “sem 
trabalho”. Enxergar outras lógicas e outros “trabalho” 
faz parte da abordagem que desde o início deste 
estudo vem sendo uma das preocupações principais, 
ou seja, possibilitar que outros lugares de fala se 
igualem aos discursos institucionais e acadêmicos. 
Conforme a autora, “por trás destes números dos 
censos e contagens de população de rua podemos ver 
representar-se uma experiência misturada de pobreza 
e trabalho das classes oprimidas no Brasil, experiência 
marcada por uma profunda invisibilidade pública” 
(BARROS, 2007, p. 4). Num dado momento do texto, 
é apresentada uma definição provisória do que poder-
se-ia considerar um morador em situação de rua, ou 
melhor dizendo, que característica própria esse grupo 
carrega em maior número entre seus representantes: 
“A experiência de fronteira entre uma vida na ordem e 
na desordem, marcada pelo arbítrio nas relações de 
trabalho e na relação com a sociedade e sua censura, 
da polícia e sua violência, e pela impossibilidade de 
previsão do futuro. (BARROS, 2007, p. 8)

A terceira publicação que parece importante 
citar para esta revisão bibliográfica é a dissertação de 
mestrado “Morar na rua: Há um projeto possível?” da 
autora Paula Quintão, escrita em 2012 na FAU-USP. A 
autora faz uma leitura histórica no Brasil e outras locais 
do mundo sobre a realidade dos moradores em situação 
de rua. Essa publicação é de grande importância para 
o cenário do planejamento urbano, pois questiona a 
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definição do morador em situação de rua também como 
uma preocupação de projeto, concernente ao Arquiteto 
e Urbanista. Mais especificamente, questiona: “O tema 
“morar na rua” pela abordagem do arquiteto não é uma 
prática comum. Desse modo, para o trabalho com a 
população de rua, faz-se necessário definir o papel do 
arquiteto/urbanista” (QUINTÃO, 2012, p. 16). 

Trazer a discussão para o olhar do Arquiteto e 
Urbanista faz com que a problemática dos moradores 
em situação de rua passe a ser definido não como um 
problema preferencialmente  social, mas como uma 
vertente de projeto. A relevância desse trabalho estar 
entre esses destaques encontrados, é que trás a cidade 
como protagonista de um cenário de projeto, cuja esfera 
dos moradores em situação de rua está no âmbito do 
desenho e proposição e não meramente na análise. 
Como a própria autora cita, na introdução do trabalho, 

“o foco desta pesquisa não é o 
indivíduo morador de rua - embora, 
indiretamente, seja ele objeto das 
propostas aqui colocadas. O objeto de 
estudo é a cidade e na medida em que 
o foco é o espaço urbano, a metrópole, 
e que o morar na rua é uma realidade 
que não se pode ignorar, é papel de 
arquitetos e urbanistas contemplar 
estes cidadãos dentro do tecido 
urbano” (QUINTÃO, 2012, p. 18).

A autora chega a uma definição igualmente 
provisória em determinada parte do texto, mas que 
responde a outra dimensão ainda não abordada neste 
trabalho. Remete a uma dimensão de coexistência 
espacial, e inexistência formal. Quintão acredita que 
os moradores em situação de rua são resultado de 
uma cidade segregada, lançando outra espécie de 
paradoxo, pois “ele (o morador em situação de rua) 
faz parte de uma realidade distante, não faz parte de 
políticas públicas. No momento em que ele passa a 
dividir o mesmo território que a cidade formal, ele passa 
a incomodar. Resultado: uma cidade segregada: o 
indivíduo que habita as ruas mora próximo, no mesmo 
espaço, mas é segregado” (QUINTÃO, 2012, p. 90).

MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA NO 
CENÁRIO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

 A busca por uma organização temporal de 
políticas públicas focadas em moradores em situação 
de rua no Brasil, é um caminho tortuoso e sem muitas 

informações. Principalmente nos anos que precedem 
a década de 80. Embora os moradores em situação 
de rua só tenham tido uma grande política pública, 
específica para essa problemática, em 2009, faziam 
parte de uma grande e incerta faixa definida como 
“pobreza” presente na população. Da década de 90, 
o termo “pobreza extrema” cunhado na convenção da 
ONU em 1995, passava a definir melhor um subgrupo 
de grupo social, mas ainda assim sem separação 
aparente entre determinados tipos de marginalidade. 
Apenas no final dos anos 90 e início dos anos 2000 
que a população em situação de rua no Brasil passa 
a ser mensurada e passa a estar mais presente em 
artigos, livros e textos de políticas públicas. O objetivo 
desta revisão nas políticas públicas não se prumará 
em uma visão histórica, e faz sim uma pontuação no 
que parece ser mais relevante para compreendermos 
como o morador em situação de rua é caracterizado e 
entendido na composição dos textos sobre o assunto 
que estão presentes hoje nas políticas públicas do 
Brasil.

 Uma significativa parte das políticas públicas 
partem da junção de um problema social que emerge nos 
dados públicos e a interpretação da constituição nacional 
para que possam ser elaborados textos coniventes no 
sentido de contexto histórico e interpretação legal.  A 
Constituição Federal estabelece, em seu Artigo 5º, a 
igualdade de todos os cidadãos brasileiros perante a 
lei e a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade. No artigo 6º, 
lê-se que “são direitos sociais a educação, a saúde, o 
trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição”.III

 O grande questionamento que concerne 
ao estudo sobre os moradores em situação de rua é 
como compreender uma espécie de “falha no sistema”, 
no sentido que embora eles estejam genericamente 
incluídos nesses dois parágrafos da constituição, se 
constituem como um grupo social colateral à ideia 
estabelecida de cidade. Se não moram em casas, 
não frequentam escolas, não possuem um trabalho 
reconhecido (entre outras ausências formais) como 
inclui-los de maneira efetiva em uma agenda social? 
Talvez essa pergunta, embora elaborada aqui de 
forma grotesca e simplista, seja um dos disparadores 

III CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL DE 1988

na necessidade de uma política especializada para 
moradores em situação de rua. A situação de rua, 
enquanto fenômeno social, não representa os mesmos 
desafios da política para população pobre em geral, pois 
no caso do problema habitacional, não há na situação 
de rua uma trajetória clara para uma formalização de 
moradia. Esse fenômeno começou a aparecer nos 
textos oficiais da ONU, que passou a reconhecer os 
homeless urbanos como um fenômeno em escala 
global. A tradução literal do termo, apontaria para uma 
“ausência de moradia”, ou, mais diretamente “sem 
casa”.  

Com a presença desse termo nos relatórios 
sobre pobreza no planeta e do que viria a se traduzir como 
“situação de rua” começavam a serem interpretados 
como um problema de grande escala, partindo das 
Nações Unidas uma intenção de definir mais claramente 
o que consideravam como individuo pertencente a 
esse grupo social – homelessness. No ano de 
2000, o relatório intitulado “Special Rapporteur on 
adequate housing as a component of the right 
to an adequate standard of living”, que tinha 
como objetivo estudar como a habitação está presente 
como melhora nas condições sociais, em nível mundial, 
indicou um preocupante número de moradores em 
situação de rua no mundo. Cerca de 2,5 a 3,5 milhões 
de pessoas habitavam as ruas de cidades espalhadas 
por todos os cantos (UNHABITAT, 2001, p. 21). Ao longo 
dos próximos anos, diversos estudos da UN-Habitat se 
debruçaram sobre essa problemática. 

Em diversos relatórios das Nações Unidas, 
ao se referir aos moradores em situação de rua 
– homeless ou homelessness – com são 
denominados, advinha a seguinte definição 

“sem abrigo primário. Essa 
categoria inclui as pessoas que vivem 
nas ruas sem abrigo que se classifica 
no âmbito da zona de habitação; 
sem abrigo secundário. Também 
pode incluir pessoas sem local de 
residência habitual que se deslocam 
frequentemente entre os vários 
tipos de acomodações (incluindo 
moradias, abrigos e instituições 
para os alojamentos de sem teto ou 
outros)” (UNHABITAT, 2001)

O termo “homelessness”, frequentemente 
encontrado também em relatórios da ONU, em 
inglês nem sempre encontra equivalência em outros 
idiomas. “Homelessness” sugere tanto a falta 
de habitação física quanto a perda do sentido de 
pertencimento no meio social. Em outros idiomas, 
a expressão mais próxima seria “sem teto”, falta de 
abrigo ou transitoriedade. Em francês, faz-se referência 
a situação de rua através das expressões “sans 
domicile fixe” ou “sans-abrisme”. Em espanhol, 
utilizam-se expressões como “sin hogar”, “sin 
techo”, “en situación de calle” ou “poblaciones 
callejeras” (UN Report, 2015, pcivis, políticos, 
econômicos, sociais e culturais, incluindo o direito ao 
desenvolvimento Relatório da Relatora Especial sobre 
moradia adequada como componente do direito a 
um padrão de vida adequado e sobre o direito a não 
discriminação neste contexto Nota da Secretaria A 
Secretaria tem a honra de transmitir ao Conselho de 
Direitos Humanos o relatório temático da Relatora 
Especial, Leilani Farha, sobre uma habitação adequada 
como elemento integrante do direito a um nível de vida 
adequado e sobre o direito de não discriminação a 
este respeito, preparado em cumprimento à resolução 
25/17 do Conselho. No relatório, a Relatora Especial 
considera que há uma crise mundial de direitos 
humanos diretamente relacionada com o aumento 
da desigualdade na riqueza e na propriedade, que 
requer uma atenção urgente. Examina o fato de que 
o aumento dapopulação em situação de ruadecorreda 
incapacidade dos Estados de dar uma resposta tanto 
às circunstâncias individuais quanto a uma série de 
causas estruturais, abandonando a responsabilidade 
de proteção social e permitindo que a especulação 
imobiliáriasemregulamentação exclua um número 
crescente de pessoas de todo tipo de habitação. 
Ela descreve um conjunto claro de obrigações dos 
Estados em virtude do direito internacional dos direitos 
humanos que, se cumpridas, erradicariam a situação 
de rua. Propõe uma campanha mundial para erradicar 
a situação de rua até 2030. (HUMANOS, 2015, p. 3).

Um dos pontos fundamentais é compreender 
a mudança de perspectiva que o fenômeno da situação 
de rua acaba gerando sobre a sua própria definição. 
Se em muitos anos a inclusão em uma categoria de 
extrema pobreza parecia dar conta dessa problemática, 
cada vez mais a compreensão desse fenômeno 
questiona a generalização da marginalidade urbana 
como índice de compreensão dos fenômenos urbanos. 
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No ano de 2007/2008 no Brasil, o Ministério 
de Desenvolvimento Social e Combate a Fome 
realizou uma ampla pesquisa nacional que culminou na 
publicação da primeira política pública de grande porte 
para a população em situação de rua, assim definido. 
O documento completo contem diversos estudos, 
números, orientações e uma agenda oficial para que 
essa política nacional pudesse ser aplicada. Logo no 
início do documento, lança-se uma definição de quem 
seriam essas pessoas que moram nas ruas, ou melhor, 
como a princípio o texto iria tratar delas. Tratavam-se 
de 

“pessoas que se relacionam-
se com a rua, segundo parâmetros 
temporais e identitários 
diferenciados, vis-à-vis os vínculos 
familiares, comunitários ou 
institucionais presentes e ausentes. 
Em comum possuem a característica 
de estabelecer no espaço público da 
rua seu palco de relações privadas, o 
que as caracteriza como ‘população 
em situação de rua’” (FEDERAL, 
2008, p. 3). 

Através desse capítulo, está sendo costurada 
uma série de caracterizações dessa população, ou 
desse “morador em situação de rua”. De todas as 
definições até agora, esta foi a primeira que utiliza a 
palavra “diferenciados” ao se tratar de parâmetros 
temporais identitários, espaciais ou vínculos 
familiares. Essa simples mudança de palavra 
parece abrir uma outra porta de interpretação para 
a problemática. Ao utilizar a palavra “diferenciados” 
não se estabelece um aparente juízo de valor ou de 
comparação ética, e sim, caracteriza-se como um 
“outro” modo de vida social. 

No embasamento dessa definição, no próprio 
texto oficial, é apontado um outro autor, até então pouco 
presente nos artigos e livros pesquisados: Maria Lucia 
Lopes da Silva. Na dissertação de Silva, publicada 
um ano antes do início da pesquisa, já constava 
essa preocupação de definir as particularidades dos 
moradores em situação de rua, como um fenômeno 
outro. “No Brasil, essas particularidades são bem 
definidas. Há uma tendência à naturalização do 
fenômeno, que no país se faz acompanhada da quase 
inexistência de dados e informações científicas sobre 

o mesmo e da inexistência de políticas públicas para 
enfrentá-lo” (FEDERAL, 2008, p. 4 apud Silva, 2006, 
p.95 ). 

Considerar que a situação de rua pode ser 
lida com outras decodificações, que escapariam da 
visão de população desprovida de teto ou trabalho 
é fundamental para compreender que a lógica que é 
criada e recriada a todo momento nas ruas é geradora 
de sentidos e de realidades que se atualizam através 
de outras linguagens. Tendo isso em vista, é possível 
elaborar que esse espaço outro que a rua compreende 
afeta tanto a identidade de quem nela vive como 
também é definida por esses mesmos indivíduos. O 
trecho extraído do texto traz essa dimensão afetiva: 

“Ao mesmo tempo, a rua não 
deve ser vista somente como lugar 
de circulação entre espaços privados, 
uma espécie de limbo entre situações 
reconhecidas, mas como espaço 
em si, tão abarcador e produtor de 
realidades como qualquer outro. 
Estar na rua é ocupá-la, não como 
violação do espaço limpo e vazio. É 
preciso desconstruir a bipolaridade 
ontológica entre normal e anormal 
colocada para as pessoas em situação 
de rua, considerando a produção e 
reprodução de identidades sociais” 
(FEDERAL, 2008, p. 4).

A população em situação de rua pode ser 
definida como um grupo populacional heterogêneo 
que tem em comum a pobreza, vínculos familiares 
quebrados ou interrompidos, vivência de um processo 
de desfiliação social pela ausência de trabalho 
assalariado e das proteções derivadas ou dependentes 
dessa forma de trabalho, sem moradia convencional 
regular e tendo a rua como o espaço de moradia e 
sustento.

O capítulo inicial do texto, termina com a 
seguinte definição de como quem seriam interpretados 
como moradores em situação de rua ao longo de todo 
o estudo: 

“A população em situação de 
rua pode ser definida como um 
grupo populacional heterogêneo 
que tem em comum a pobreza, 
vínculos familiares quebrados ou 

interrompidos, vivência de um 
processo de desfiliação social pela 
ausência de trabalho assalariado e das 
proteções derivadas ou dependentes 
dessa forma de trabalho, sem moradia 
convencional regular e tendo a rua 
como o espaço de moradia e sustento” 
(FEDERAL, 2008, p. 9).

Como já foi citado antes, a “Política Nacional 
para Inclusão Social da População em Situação de 
Rua” representou um marco importantíssimo no olhar 
sobre os moradores em situação de rua no Brasil, pois 
parece condensar os estudos teóricos anteriores dentro 
do cenário acadêmico brasileiro já citado aqui, junto 
com relatórios oficiais da UM-Habitat. Foi o primeiro 
grande estudo realizado no Brasil, e serve como 
base de políticas até hoje. Ao longo da dissertação, 
provavelmente seguirá se amparando em dados 
numéricos e outras informações retiradas dessa grande 
publicação nacional. Marca-se também o início da 
utilização oficial do termo “em situação de rua”, pois até 
então, como até pode ser verificado nos subcapítulos 
que antecedem este momento, esses moradores eram 
tratados como “povo da rua”, “sem teto”, “população 
de rua”, entre outros.. Estabelecer um termo único 
para essa população foi um importante marco dentro 
do cenário de produção de conteúdo teórico específico 
dessa problemática. 

Esta mudança pode ser percebida, por 
exemplo, no relatório publicado pela Secretaria 
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de 
São Paulo, reconhecida por SMADS, que ao tratar do 
termo pontua: “a SMADS abandonou o termo “população 
de rua” e incorporou o conceito de população em 
situação de rua, que abrange de forma mais específica 
as pessoas que ainda têm condições de lutar pela sua 
cidadania para não cair na total exclusão, que significa 
o morar na rua” (SMADS, 2015).

OUTRAS PUBLICAÇÕES, OUTROS 
CAMINHOS

Ao longo da pesquisa para este trabalho, outras 
publicações e estudos foram pesquisados para compor 
um recorte amplo da problemática. Anteriormente 
foram citadas as principais publicações referentes 
ao tema que estão presentes em muitos relatórios, 
estudos, trabalhos e materiais em geral. Pode se dizer 
que, na atual trajetória desta pesquisa, os trabalhos 

anteriormente mostrados fazem parte da base teórica 
sobre o conhecimento específico da problemática dos 
moradores em situação de rua, embora não sejam os 
únicos, as publicações estão muito presentes até hoje 
em trabalhos. Porém, nessa trajetória teórica outras 
publicações foram encontradas, algumas mais antigas 
e outras mais atuais que precisam estar presentes 
também estar registradas. 

Foi apresentado anteriormente um dos livros 
entendido como um dos marcos iniciais do estudo dos 

moradores em situação de rua no Brasil, já citado aqui - 
“POPULAÇAO DE RUA: QUEM E, COMO VIVE, COMO 
E VISTA” (VIEIRA; ROSA; BEZERRA, 1994). Porém 
cerca de dois anos antes, um projeto em parceria do 
SESC, da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de 
Porto Alegre e o Espaço Cultural Usina do Gasômetro, 
coordenado por uma equipe multidisciplinarIV já 
explorava a problemática dos moradores em situação 
de rua. O projeto de 1992 intitulava-se “A Rua Invisível” 
e teve como resultado uma publicação com um 
compêndio de textos sobre o tema juntamente com 
uma exposição que ocorreu na Usina do Gasômetro, 
na cidade de Porto Alegre, em 1994. Os textos em 
questão lidavam de forma mais direta sobre o espaço 

IV  Herbert de Souza, Naira Frazoi, Renê Cabrales, 
João Vicente Tavares dos Santos, Enid Bakes, Claudia Turra Margni, 
Carmem Maria Craidy, Celina Cabrales
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da Rua, enquanto cenário e prática social do que sobre 
o indivíduo que nela mora, embora inevitavelmente os 
temas se interlacem. 

Nessa publicação os textos apresentam dados 
importante sobre a imagem do morador em situação de 
rua na época do estudo, mas como o próprio título do 
projeto sugere – A Rua Invisível – o espaço é tomado 
como matéria principal. A problemática dos moradores 
em situação de rua é tratada por vezes de forma ácida 
e outras de forma romântica e quixotesca. Em muitos 
textos do livro, são denominados como “não-desejáveis” 
sob a ótica de um planejamento urbano. É curioso 
perceber que essa mesma dualidade de representação, 
que será vista também em outras representações 
sobre o tema, é inclusive citada no texto do autor Renê 
Cabrales, presente nessa publicação: “A representação 
do não-desejável no cenário urbano também acaba se 
dando de forma teatral e cenográfica, um recurso que 
impede que um possível espectador tenha a visão real 
do que se passa no seu entorno”(SOUZA et al., 1994, 
p. 15). Ainda nesse segmento identitário, ou como é 
identificado, o autor explora uma dimensão que até 
então não é tão frequentemente explorada na definição 
de moradores em situação de rua, definindo-os como 
um “sujeito sem espaço de expressão no plano social, 
restando-lhe, como homem da rua, apenas seus desejos 
íntimos”.  (SOUZA et al., 1994, p. 15 CABRALES) A 
dimensão psicológica, que pode compor uma identidade 
por vezes fragmentada por outras resumida a conceitos 
genéricos, é pincelada nessa definição que é dada aos 
chamados “homens da rua”, interpretado aqui como 
sujeitos de desejo, porém sem espaço. Essa definição 
é importante para este trabalho, pois tanto a questão 
do desejo como do espaço são portas de entrada para 
outras conversações a respeito da problemática, como 
serão abordadas mais adiante. 

Vale ressaltar mais uma vez que essa 
publicação precedeu grande parte dos trabalhos 
realizados no Brasil sobre moradores em situação de 
rua, inclusive das políticas públicas de grande porte 
destinadas a essa população. Desse modo, é possível 
especular que a maneira como eram identificados 
no texto os moradores em situação de rua ainda não 
estavam amparadas ou ancoradas em uma definição 
tida como norma para essa população, portanto 
percebe-se a utilização de termos como “homem das 
ruas”, “não desejáveis”, “mendigos”, “sem teto” entre 
outras. Observando de uma perspectiva contemporânea 
já se pode perceber um acerto do ponto de vista de 
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estudo e respeito a essa população, que ao definir 
cientificamente essa população como “moradores em 
situação de rua”, desde a grande política pública de 2009, 
também definiu uma denotação que sobrepõe jargões 
e conotações que muitas vezes são interpretados de 
forma preconceituosa, como “vagabundo”, “mendigo” 
entre outros termos presentes em publicações diversas. 
Ressalta-se que não acusa-se de nenhuma maneira 
essa ou outra publicação de maus tratos escritos com 
essa população, mas que se enaltece a importância de 
termos uma terminologia oficial. 

A importância dessa publicação se dá também 
pela multidisciplinaridade dos autores que abordaram 
do tema da “Rua Invisível”. Nos textos é possível 
perceber a preocupação do tema dentro das áreas da 
fotografia, da arte, da pedagogia, da psicologia entre 
outras abordagens. 

Em 1998, a autora e professora Carmem 
Maria Craidy que também havia sido organizadora do 
projeto citado anteriormente “A Rua Invisível”, lançou 
um livro que abordou problemática dos moradores 
em situação de rua sob um aspecto pedagógico e 
educacional. A publicação leva o título de “Meninos 
de Rua e Analfabetismo”. É importante ressaltar que 
existe um amplo estudo dessa especificação do tema, e 
principalmente da professora Carmem Maria Craidy, que 
explora a temática sob a ótica pedagógica. Porém nos 
âmbitos gerais do trabalho, ressalta-se uma importante 
e profunda definição de quem seriam essa população 
em situação de rua, que mais adiante no mesmo estudo 
seria aprofundada para a temática da infância e da 
alfabetização. Craidy fala sobre uma população cuja “a 
palavra é cassada, o encontro negado, e se apresenta 
uma guerra civil não declarada, mas vivida em cada 
minuto nas grandes cidades brasileiras” pois essa 
população mora numa “rua invisível para a maioria da 
população que por ela circula”. (CRAYDY, 1998, p. 21). 
É fundamental perceber dois aspectos dessa definição 
encontrada nesse estudo. O primeiro é perceber que 
ao definir a população de rua, e posteriormente as 
crianças nessa situação, o conflito é posto como 
definidor. Dessa forma, especula-se que esse sujeito 
que mora nas ruas, existe enquanto conflito. Quando 
não presente nesse conflito, ele torna-se invisível, que 
é o segundo ponto a ressaltar dessa citação, pois o 
morador em situação de rua é o morador dessa rua 
invisível, que nela possivelmente estão presentes uma 
série de elementos que não podem ser vistos a partir de 
uma lente formal urbana. 

Para este trabalho especificamente a temática 
da infância (ou outras temáticas específicas de 
subgrupos) não foi aprofundada pela razão de que o 
objetivo é contemplar a situação de rua sob um aspecto 
mais amplo, para a partir de narrativas e estudos poder 
gerar outros olhares. O aprofundamento específico 
em temas como infância e alfabetização dentro deste 

trabalho não coube no universo de pesquisa proposto, 
porém é importante ressaltar que existe um amplo 
estudo desse tema, e principalmente da professora 
Carmem Maria Craidy, que explora essa temática.

Ao longo dos anos, entre 1995 e 2009 as 
publicações encontradas nesta pesquisa mostram 
trabalhos específicos sobre algumas cidades e mais 
voltados para a área de psicologia, demografia ou 
violência urbana, como é o caso das publicações “No 
Meio da Rua”, de 2000,  organizado pelo professor 
Marcel Bursztyn que explora o crescimento quantitativo 
da situação de rua como um aspecto que marca 
a fragmentação e  marginalização das metrópoles 
globalizadas. Outra publicação encontrada foi o 
trabalho “Rua sem Saída: Um estudo sobre a relação 
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entre o Estado e a População de Rua de Brasília” que 
explora, como diz o título, a situação de rua sob as 
especificidades da cidade de Brasília.

A partir da PNMR, muitos trabalhos 
começaram a aparecer, e o aumento significativo das 
publicações sobre o tema pode ser atribuído a maior 
clareza sobre os dados e amplitude de pesquisa que a 
Polítcia Nacional proporcionou. Embora já tenha sido 
explorada aqui neste trabalho, é sempre importante 
ressaltar a importância dessa política, enquanto marco 
fundamental nesse campo de estudo.  

Destaca-se aqui mais algumas publicações 
sobre o tema, por tratarem utilizarem metodologias ou 
caminhos de estudo que representam outros olhares 
sobre o tema. A primeira é a publicação “O Louco, a Rua, 
A Comunidade – as relações da cidade com a loucura 
em situação de rua” de Angela Maria Pagot. O livro 
trata especificamente de uma perspectiva psicológica 
do tema, que como já foi dito antes, é um campo onde 
o estudo pela problemática da situação de rua é muito 
frequente. Nessa publicação, antes de aprofundar o 
estudo específico para os moradores em situação de 
rua, Pagot fala sobre os moradores em situação de rua 
como sujeitos de vidas interrompidas entre o antes e o 
depois da rua, e mais adiante alia a ida a rua com surtos 
e outros acontecimentos que levam a um diagnostico 
de doença mental. (PAGOT, 2012, p. 20). 

Uma das definições encontradas nesse livro, 
sobre os moradores em situação de rua, é que são 
“ocupantes de lugares possíveis (...) que a mercê de 
possibilidades indeterminadas, que variam de ruas, de 
bairros, demarcando territórios possíveis.” (PAGOT, 
2012, p. 57) A interpretação que se tira para este 
trabalho, não é necessariamente estanque em relação 
aos “loucos”, como são denominados muitas vezes os 
moradores em situação de rua desse grupo de estudo 
clínico, mas sim perceber que a rua e a instabilidade 
espacial são definidores desses sujeitos tanto quanto, 
possivelmente, eles sejam desses espaços. Nesse 
trabalho, frequentemente o morador de rua é assimilado 
a ideia de nômade e de que esses moradores habitam 
uma “outra cidade” dentro da cidade que conhecemos. 
Esses moradores habitam “duas cidades que convivem, 
estrangeiras, no mesmo território”. 

Tanto a noção de unir a ideia de nômade, que 
será explorado mais adiante nos estudos territoriais 
deste trabalho, quanto a ideia de detentores de um 

outro conhecimento sobre a cidade (ou sobre uma 
outra cidade dentro da cidade) trazem a ideia de 
que definir um morador em situação de rua ganha 
elementos mais instáveis e incertos. Por fim, ressalta-
se que os moradores em situação de rua levam em 
si, um possível trauma, definido pela própria rua, que 
ao serem analisados sob a perspectiva psicológica, o 
momento da ida às ruas pode ser também um elemento 
definidor desse sujeito. 

Em 2017 e 2018 uma publicação intitulada 
“População de Rua – Pesquisa Social Participativa” dos 
organizadores Emília Estivalet Broide e Jorge Broide 
também recebem um destaque nesse percurso por se 
tratarem de uma metodologia de pesquisa que ainda 
hoje é raro nesse campo de estudo. Essa pesquisa 
tinha como objetivo oferecer um novo olhar sobre a 
população em situação de rua na cidade de São Paulo, 
através de uma pesquisa participativa que incluía na 
equipe moradores e ex-moradores em situação de rua, 
que receberam formação básica para serem agentes 
sociais desse projeto. Logo no início da publicação é 
possível identificar no texto um lançamento de quem 
seriam esses moradores em situação de rua: “O 
morador de rua é um sujeito que deseja, fantasia e 
sonha. (...) que viveu e vive perdas muito significativas 
na sua vida, viveu e vive com seus laços sociais 
engaçados também com uma incessante tentativa de 
reconstrução de novas sociabilidades. (...) Geralmente 
rompeu com a família, com o trabalho, com pessoas e 
lugares significativos a ele”

É fundamental perceber que na medida em 
que se especifica as áreas de estudo sobre moradores 
em situação de rua, a maneira como a problemática é 
observada é apurada conforme as especificidades de 
cada segmento. Embora pareça uma observação óbvia, 
essa definição normalmente pruma a linha de estudo 
que se fará na sequencia do estudo. Percebemos que 
na psicologia e nas áreas da saúde mental, o resgate, 
ou a menção, de que o morador em situação de rua é um 
sujeito desejante, composto por velhos e novos laços 
afetivos tal como seus rompimentos. Essa porta de 
entrada pode levar a uma análise muito mais subjetiva 
e próxima de uma consideração menos estatística e 
generalista, como vemos, por exemplo, em algumas 
pesquisas e relatórios de políticas públicas, onde o 
morador aparece como um sujeito normalmente negro, 
meia idade que utiliza a rua como moradia e trabalho. Ao 

aproximar do sujeito em si, e não de seu grupo social, 
podem emergir outras narrativas e consequentemente 
outras ideias de como agir sobre a probelmática.

Um dos pontos mais interessantes desse 
trabalho é justamente a participação desses moradores 
em situação de rua no processo, agindo como 
investigadores da própria condição, o que leva a um 
diálogo mais direto com a problemática. O livro é 
recheado de fragmentos de conversas e análises diretas 
sobre os dados recolhidos por esses pesquisadores. 
Também é interessante perceber que o estudo mostra 
uma mudança um possível perfil dessa população, 
mais especificamente de São Paulo, que anteriormente 
parecia ser interpretada de forma mais homogênea, 
hoje em dia composta por uma grande quantidade de 
indivíduos egressos e muitas vezes reincidentes do 
sistema carcerário, um denso grupo LGBTV e muitos 
indivíduos com problemas mentais e psicológicos. 

A última publicação apresentada nessa etapa 
do trabalho foi um trabalho em parceria da UFRGS 
com a FASC – Fundação de Assistência Social e 
Cidadania, órgão gestor da política de assistência da 
prefeitura de Porto Alegre que apresentou os resultados 
da pesquisa dessa parceria. A publicação leva o nome 
de População de Rua: Políticas Públicas, Práticas e 
Vivências. Essa publicação é uma rica fonte de dados 
atualizados sobre a população em situação de rua 
em Porto Alegre. Ainda dentro da busca de como a 
população de rua é identificada e definida nos livros 
e publicações em geral abordadas neste trabalho, o 
livro População de Rua: Políticas Públicas, Práticas 
e Vivências traz uma importante abordagem ao tratar 
dessa definição. Os moradores em situações de rua 
são definidos como Populações em Situação de Rua. 
A palavra escrita no plural é um importante marco 
na concepção dessa problemática dentro do cenário 
científico aliado com um órgão público como a FASC, 
pois como um dos próprios autores explicam, “nos 
referimos aqui a populações, no plural, por entender – e 
os dados mostram isso – que existem entre as pessoas 
em situação de rua, trajetórias bastante diversas que 
implicam em diferentes percepções acerca do Estado, 

V  Atualmente o termo LGBT é o mais utilizado 
para representação do grupo composto por lésbicas, gay, bissexuais, 
travestis e transsexuais. O termo foi aprovado no Brasil em 2008 em 
uma conferência nacional para debater os direitos humanos e políticas 
públicas de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transsexuais. (Fonte: 
Relatório da Conferência Nacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis 
e Transexuais, convocada por meio do Decreto Presidencial de 28 de 
novembro de 2007)

das Políticas de Assistência, dos Serviços destinados a 
essa população e etc” (SCHUCH; GEHLEN; SANTOS, 
2017, p. 14)

Outro aspecto importante nessa publicação 
é que representa uma fonte de dados até então não 
encontradas ao longo das pesquisas deste trabalho, 
principalmente a respeito da cidade de Porto Alegre. 
Por exemplo, é mostrado que nos anos de 1994 e 
1995 foi realizado um levantamento que apresentava 
222 pessoas que se encontravam nessa situação. Em 
2011, as pesquisas exploravam um número próximo a 
1.600 pessoas em situação de rua enquanto no último 
levantamento em 2016 já é estudado um número próximo 
à 2.100 pessoas em situação de rua em Porto Alegre. 
Embora provavelmente a pesquisa e a metodologia das 
pesquisas  possam ter sido elaboradas sob diferentes 
óticas, é notável o crescimento dessa população nas 
ruas da cidade. (SCHUCH; GEHLEN; SANTOS, 2017, 
p. 25–28)

Mais uma vez também é encontrado a quebra 
de vínculos familiares como uma das principais 
causas da ida às ruas, bem como uma das principais 
características desses sujeitos, característica essa é 
denominada nesse estudo como “instabilidade familiar 
e/ou social”. (SCHUCH; GEHLEN; SANTOS, 2017, 
p. 33). Ao longo do livro, diversos dados detalham 
a situação de rua de Porto Alegre, com números de 
habitantes por bairro, ocupações e formas de trabalho 
encontradas nas ruas. 

Ao longo dessa trajetória teórica afim de 
observar como as publicações e trabalhos científicos, 
bem como as políticas públicas, identificam e definem 
os moradores em situação de rua foi possível identificar 
muitos pontos em comum e algumas diferenças 
notáveis em cada abordagem. Tanto a área quanto o 
ano que foi publicado os trabalhos parecem ser umas 
das características norteadoras para que a problemática 
seja identificada de uma ou outra forma. Mas as páginas 
dessa etapa do trabalho correspondem a um recorte de 
pelo menos duas dimensões. A primeira é uma espécie 
de cartografia da própria busca do pesquisador afim de 
compreender como essa população vem sendo definida 
e identificada ao longos dos anos através dos materiais, 
artigos, trabalhos, relatórios e publicações que foram 
encontradas nessa trajetória. 
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Desde já, admite-se que a busca não abrangeu 
todas as publicações brasileiras sobre o tema tampouco 
todos os relatórios das políticas públicas, por se tratar 
de materiais de divulgação ou publicações limitadas 
limitando o acesso a elas e por vezes, de se tratarem 
de textos oriundos de uma mesma política pública, que 
embora contenham especificidades próprias, bebem 
da mesma fonte, normalmente da PNMR apresentada 
anteriormente. O segundo recorte importante de chamar 
atenção nesta etapa é que até o presente momento 
foram contempladas publicações de cunho científico e 
de politicas públicas estabelecendo um recorte teórico 
sobre o assunto. Uma das premissas deste trabalho é 
abrir caminhos para outras interpretações, e embora 
muitos trabalhos o façam justamente a partir de recortes 
semelhantes, para o diálogo que se esta propondo 
essas perspectivas se mostram insuficientes. Não 
pelo conteúdo, qualidade ou profundidade dos estudos 
pesquisados, mas sim por se tratarem de um lugar de 
fala muito próximo, representado pelas academias e 
instituições públicas. 

Para aprofundar melhor a problemática e 
explora-la em outros aspectos e perspectivas, nas 
etapas a seguir deste trabalho será explorado através 
de algumas narrativas dos próprios moradores em 
situação de rua (por vezes o registro do pesquisador 
sobre suas conversas, por meio de cartas e fragmentos) 
e também através da mídia e de algumas instituições 
do terceiro setor que também são atores importantes 
dessa problemática tal como representam lugares 
de fala fundamentais para a construção das imagens 
e narrativas que fazem parte da problemática dos 
moradores em situação de rua. 

Figura  17. Convite para exposição A Rua Invisível 
1994 - Edição Guilhermo Gil
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Figura  19. Fotografia: Acervo Boca de Rua
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Anotações: retratos da/na GRANDE mídia

Quando perguntado se lia 
jornais, responde: não me interessa as 
coisas do mundo. 

A tentativa de buscar ao longo de diversas 
narrativas e âmbitos a maneira pela qual os moradores 
em situação de rua são identificados, definidos e 
nomeados transpassa diversas áreas de estudo, 
de diálogo e de movimentos ao longo da história. 
No desenvolvimento deste trabalho, percebeu-se a 
necessidade de explorar a vertente midiática que está 
presente na nossa sociedade a muitos anos, e vem 
se intensificando através da propagação de notícias e 
materiais diversos através das redes sociais. 

Este trabalho, embora transite por algumas 
áreas, não abrange a teoria da comunicação em 
detalhes. Primeiro porque seria uma proposição 
despreparada por parte do autor, pela falta de estudos 
aprofundados na área. Segundo pelo risco de fugir 
demasiadamente para um lugar de fala em que o 
trânsito teórico apontaria para direções adversas ou 
dispersas à problemática dos moradores em situação 
de rua sob a ótica proposta aqui. Portanto, a leitura 
da expressões midiática se darão através do campo 
teórico que está sendo estudado nesse trabalho, e 
principalmente no campo da imagem, sobre o tema dos 
moradores em situação de rua juntamente com uma 
leitura das narrativas produzidas pelas mídias.

Ao longo dos dois anos de pesquisa sobre os 
moradores em situação de rua, foi possível presenciar 
em tempo real diversas expressões midiáticas sobre 
o tema. Notícias, reportagens, anúncios de novas 
políticas ou de remoções. Não seria suficiente, embora 
também necessário, lançar mão apenas desses 
materiais atuais sobre o tema. Ao mesmo tempo, esse 
assunto ao longo de muitos anos, não tem sido tratado 
com muita abrangência nem pela teoria científica, 
como foi visto em outra etapa, nem muito noticiada em 
grandes manchetes ou notícias. 

 A reportagem “Homens sem Endereço”, 
datada em 1941, foi publicada na Revista O Globo e 
escrita pelo jornalista Justino Martins. Embora o estilo 
da escrita acuse a distância de mais de meio século 
entre a reportagem e a presente escrita, a maneira como 
o problema é apresentado figura a problemática dos 
moradores em situação de rua sob as características 
semelhantes, e sob distâncias, igualmente semelhantes 
que a absorvemos hoje. Nessa reportagem é possível 
analisar uma narrativa quixotesca sobre um morador 
em situação de rua sob os olhos do escritor, deixando 
claro seu distanciamento da situação. 

É observado na mídia em geral, mas 
principalmente a escrita por meio de jornais e revistas, 
uma tentativa de condensação da figura do morador em 
situação de rua em uma forma comum. Ao longo desse 
lugar de fala, ou melhor de leitura, apresentado neste 
trabalho, será possível analisar um pouco desse estilo 
de representação. 

Para começar a falar sobre as reportagens, 
foi escolhido um artigo do ano de 1941, a mais antiga 
que a pesquisa deste trabalho contemplou em sua 
busca. Quando, no parágrafo acima, falamos sobre 
“características semelhantes” é como se invocássemos 
uma figura comum no imaginário urbano que 
normalmente é identificado como um homem negro 
de andar nômade, com andrajos em tons pasteis e 
uma história triste embaixo do braço. Essa descrição 
diz muito sobre inúmeras portas possíveis de serem 
abertas ao longo do texto, e a escolha de quais chaves 
usar é justamente o que posiciona o capítulo atual 
como um delimitador histórico para iniciarmos o diálogo 
sobre essa representação. No parágrafo acima também 
falamos em distâncias, pois, frequentemente é utilizado 
três escalas principais, analisadas aqui, com diferentes 
perspectivas, com as quais os jornais e revistas lidam 
com a problemática: uma quantitativa, uma formal/
espacial e outra romântica. Esse sectarismo conceitual 
não tem o objetivo de induzir a leitura das reportagens 

tentando encontrar um ou outro modo de escrita e 
representação, mas sim a busca por uma compreensão 
das estratégias utilizadas para tais representações. 

Para começar a aprofundar sobre esses tipos 
de representação, é necessário explicar como foi 
colhido os dados para esse percurso teórico. Antes do 
processo de leitura, propriamente dita, das reportagens 
foi necessário alocar a mídia e as reportagens num 
campo teórico que permita a abertura de conceitos. 
Assim como outros lugares de fala e perceptivas de 
discurso explorados aqui, as reportagens e notícias são 
consideradas imagens, ou fragmentos de uma imagem, 
sobre os moradores em situação de rua. Ao posicionar 
essas representações no campo de leitura das imagens, 
é possível questionar a mera representação ou a 
produção de verdades por meio dessas expressões. 
Para isso, trazemos dois autores já citados nesta 
dissertação, que justamente questionam a imagem 
como representação da realidade, interpretando-
as como dispositivos capazes de uma constante 
proposições de novos arranjos das realidades que 
intendem a representar. Esses autores são Jacques 
Ranciere e George Didi-Hubermann. 

Ranciere em seu livro “O espectador 
emancipado”, tangencia diversas vezes a produção 
de imagens pela mídia, pelos canais de comunicação 
e pelo cinema. É fundamental o alinhamento com o 
autor , de que as imagens produzidas não representam 
uma duplicidade do real, como aborda: “A imagem 
não é o duplo de uma coisa. É um jogo complexo de 
relações entre o visível e o invisível, entre o visível e 
a palavra, entre o dito e o não dito. Não é a simples 
reprodução do que surgiu na frente do fotógrafo ou do 
cineasta” (RANCIÉRE, 2010, p. 210). Ou nesse caso, 
do jornalista.

Se temos hoje uma imagem, mesmo que em 
constante transformação, do que seria um morador em 
situação de rua, é porque essa imagem foi trabalhada, 
produzida e remontada por diversos atores. A busca 
simples no imaginário de grande parte da população, 
apontariam para a imagem mais tradicional de um 
morador em situação de rua, um “clássico mendigo” 
em que suas roupas rasgadas, seu modo andarilho e o 
rosto cansado habitam essa construção de uma figura 
comum. Assim como uma casa de papelão, de restos e 
um colchão no chão. E claro, normalmente um homem 
negro de meia idade. 

Essa figura caricata é quase que martelada em 
nossas bibliotecas imagéticas do inconsciente, por assim 
serem representados em filmes, em imagens principais 
nas reportagens e entrevistas engraçadas. Uma rápida 
busca no google imagens, por exemplo, por essa 
expressão, aponta diretamente ao padrão. Rancière 
atribui a imagem uma característica uma capacidade 
de criação de realidades, que aqui admitimos como 
uma criação de uma imaginário comum, ou um senso 
comum de quem seria um morador em situação de 
rua: “Aquilo a que se chama imagem é um elemento 
dentro de um dispositivo que cria um certo sentido de 
realidade, um certo senso comum. Um “senso comum” 
é antes de mais uma comunidade de dados sensíveis” 
(RANCIÉRE, 2010, p. 210). 

Rancière e Didi-Hubermann possuem estudos 
que transitam em lugares diferentes dentro da matéria 
da imagem, e por isso neles este trabalho opera com 
seus estudos de maneira distinta em diferentes lugares. 
A teoria de Rancière, como está sendo apresentada aqui 
e será aprofundada em outros aspectos noutras etapas, 
auxilia uma entrada no assunto sobre imagem capaz de 
criar realidades. Dispositivos que podem exercer poder 
sobre conceitos. Ao considerar as políticas públicas, a 
teoria científica e a mídia como um dispositivo que cria, 
ou manipula imagens, remontando percepções do real, 
é possível trazer o conceito de imagem como algo não 
objetivo, uma narrativa. 

Nessa etapa do trabalho, não se busca em Didi 
Hubermann um conceito fechado sobre a imagem e 
sobre as representações, principalmente porque como 
foi estudado anteriormente, o próprio autor qualifica a 
imagem com outros aspectos. Especificamente para a 
leitura de mídia enquanto imagem, seria a leitura dessas 
reportagens, notícias e outros elementos para além do 
que elas estariam noticiando. Ou seja, após explorar a 
ideia do que objetivamente está sendo reportado, tendo 
em vista que foram elaboradas por dispositivos que 
remontam a realidade, como estudado em Rancière, 
a teoria de Didi Hubermann opera em como essas 
imagens produzem desdobramentos muitas vezes 
imperceptíveis à primeira vista. Como escreve o próprio 
Didi-Hubermann: “Saber olhar uma imagem seria, de 
certo modo, tornar-se capaz de discernir o lugar onde 
arde, o lugar onde sua eventual beleza reserva um 
espaço a um “sinal secreto”, uma crise não apaziguada, 
um sintoma.” (DIDI-HUBERMAN; DIDI-HUBERMAN, 
2012, p. 215) 
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Figura  20. Fonte: Acervo José Daniel Simões
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Como havia sido pincelado anteriormente, 
as reportagens encontradas, em sua grande maioria, 
trazem inúmeras estratégias como as notícias de 
sentido quantitativo, notícias cujo foco é no espaço 
urbano, reportagens em que o morador é mostrado de 
forma romântica e caricata e ainda mídias que carregam 
a opinião e a impressão formal sobre os moradores 
em situação de rua como espinha dorsal da escrita 
da manchete, notícia ou outra mídia. Para organizar 
essa análise, foi proposto dois grupos de construções 
distintas exploradas nas mídias pesquisadas: 
estratégias informativas e quantitativas (1) e estratégias 
narrativas (2).

ESTRATÉGIAS INFORMATIVAS E 
QUANTITATIVAS

Grande parte das mídias encontradas com 
essa estratégia correspondem a notícias quantitativas 
sobre a problemática dos moradores em situação de 
rua. Em geral não estabelecem opiniões do jornalista e 
são muitas vezes resumidas a uma leitura organizada 
de censos realizados por órgãos públicos. Nelas o 
morador em situação de rua frequentemente é mostrado 
definido por meio de números e conclusões a partir de 
uma pesquisa quantitativa da população em situação 

de rua.

No sentido quantitativo, que é o caso de uma 
grande parte das reportagens atuais, os artigos sobre o 
assunto nos introduzem aos moradores em situação de 
rua como um problema urbano refletido em números, 
como é possível ver na reportagem, por exemplo, do 
jornal O Estadão, de 18 Junho de 2017: 

O termo quantitativo foi escolhido, por se tratar 
preferencialmente de números nessas reportagens 
analisadas. De fato, existe uma vertente da própria 
pesquisa científica que extrai conclusões justamente 
em análises matemáticas e numéricas sobre os fatos.  

Aprofudando no próprio jornalismo, um dos livros 
que trás esse debate sobre a utilização dos métodos 
quantitativos na comunicação é a publicação espanhola 
“Investigar em comunicación: guia práctica 
de métodos y técnicas de investigación social 
em comunicación.” Da autora Maria Carmem 
García e Conde. Muitos artigos no campo do jornalismo 
utilizam essa publicação como base para definições de 
conceitos e formas de utilizar métodos quantitativos 
ou qualitativos dentro das esferas da comunicação. 
Embora, como foi dito anteriormente, não se pretenda 
aprofundar uma teoria da comunicação é importante 
perceber como essa estratégia é percebida sob os 
olhos da teoria da comunicação. 

Nesse âmbito de estudos, a pesquisa 
quantitativa “os métodos quantitativos incluem uma 
série de técnicas de pesquisa que têm como principal 
finalidade a medição de quantidades e quantificação 
de qualidades” (CONDE; GALERA, 2005; apud 
HEDLER, 2009, p. 4). Até então, o significado é quase 
uma literalidade da denotação da palavra. Aplicado 
à comunicação e ao jornalismo, e principalmente à 
notícias de âmbito social, os números que são descritos 
começam a ganhar narrativa. E é justamente nesse 

espaço que este trabalho investiga como essa imagem 
é criada, mesmo que sob a égide de uma suposta 
neutralidade numérica, afinal, os números por si só 
revelariam apenas os resultados de uma pesquisa, 
quando exclusos de uma narrativa. Acontece que 
a forma como eles são operados, enquanto tempo, 
espaço e lugar de fala, deixam rastros de uma narrativa 
não tão objetiva e meramente informativa. 

Pincelando brevemente a teoria da 
comunicação, dentro do mesmo texto da citação anterior, 
os autores advertem para o uso dessa estratégia para 
estudar fenômenos sociais, devendo essa se aliar às 
estratégias qualitativas: “o método qualitativo (ao invés 
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ou junto do quantitativo) traz informações sobre os 
fenômenos sociais de maneira mais rica e aprofundada 
que não é possível de se obter apenas com a análise 
quantitativa”. Lembrando nesse momento que esses 
conceitos foram extraídos de teóricos da comunicação, 
não refletem necessariamente outras denotações das 
mesmas estratégias em outros segmentos. O autor 
completa: “Nesse ponto de vista, a realidade social para 
o método qualitativo tem significados compartilhados 
intersubjetivamente que se expressam e se constituem 
na realidade” (HEDLER, 2009, p. 3).

O motivo pelo qual é trazido esses conceitos, 
é justamente evidenciar que essas notícias com o 
caráter quantitativo não necessariamente se fecham 
em números. Os comentários sobre os dados, a época 
em que foi noticiada e o contexto em geral adquirem a 
forma de uma imagem mais complexa, caso contrário, 
bastaria uma publicação de um relatório. É comum, 
após as publicações de novos censos populacionais 
a publicação generalista da população de rua, 
identificando os padrões e números atualizados e 
frases como a notícia trazida do portal G1, de Vitória, 
em que define o morador de rua como “homem, negro, 
com mais de 30 anos”. Ao longo da reportagem a 
pesquisa realizada é explorada por meio de algumas 
análises sobre os dados. 

O objetivo não é criticar o modelo como as 
reportagens são montadas, mas sim, observar como 
o morador de rua é caracterizado nesse âmbito. Na 
maioria das notícias pesquisadas sob essa estratégia, 
a situação de rua é dada como fato claro e sabido 
pelos leitores, sem grandes explicações de como esse 
grupo é definido conceitualmente. A partir desse ponto, 
as reportagens em geral são montadas setorizando 
os diferentes grupos e mostrando o aumento dessa 
população ao longo dos anos e das pesquisas. 

Abaixo foram selecionadas algumas notícias 
que trazem essa estratégia de comunicação:

ESTRATÉGIAS NARRATIVAS

A palavra narrativa vem sendo usada 
neste trabalho com certa frequência e por vezes a 
explicação dada no começo deste trabalho poderia 
ser retomada. Quando falamos em narrativas, 
constantemente é evocado a narração de um fato ou 
história, situada em algum tempo e espaço definidos. 

A proposta de narrativas nesse trabalho vai mais além, 
discutindo a possibilidade de que narrativas podem 
emergir constantemente a partir de novos arranjos e 
organizações de elementos. Como explica Batiello Jr: 
“Narrativizar significou e significa para o homem atribuir 
nexos e sentidos, transformando os fatos captados por 
sua percepção em símbolos mais ou menos complexos, 
(...), em encadeamentos, correntes, associações de 
alguns ou de muitos elos sígnicos.” (BATIELLO, 1999, 
p. 37).

Ou seja, em amplo modo, poder-se-ia extrair 
narrativas de quase qualquer arranjo, principalmente 
de notícias, para estudar ou tentar compreender a 
estrutura dessas manchetes ou mídias apresentadas. 
O motivo pelo qual essa estratégia foi chamada de 
“estratégias narrativas” é justamente pelo motivo de que 
parte desse trabalho de unir os elementos e formar uma 
certa história foi elaborada com esses elementos pelos 
veículos de informação.  Ainda complementando, outro 
estudioso recorrente nos estudos de comunicação foi 
trazido para elucidar algumas lacunas teóricas que este 
trabalho poderia esbarrar. O crítico literário e estudioso 
de comunicação Gérard Genette também escreveu 
sobre a utilização de narrativas, principalmente aliadas 
a mídias de informação. O uso das narrativas para 
além da literatura de ficção, por exemplo o jornalismo, 
é um constante flerte de elementos que habitam o 
universo ficcional ou de relato experiencial em forma 
de histórias. Para Genette, “num primeiro sentido, (...) 
narrativa designa o enunciado narrativo, o discurso oral 
ou escrito que assume a relação de um acontecimento 
ou de uma série de acontecimentos” ou seja, a ideia 
de contar algo é fundamental. Já explorando um 
segundo momento, “narrativa designa a sucessão de 
acontecimentos, reais ou fictícios, que constituem o 
objeto desse discurso, e as suas diversas relações de 
encadeamento, de oposição, de repetição”, momento 
definido pelo conteúdo do que é narrado. Por fim, 
em um terceiro momento, Genette apresenta uma 
dimensão subjetiva do acontecimento do que venha 
a ser a narrativa “designa, ainda, um acontecimento: 
já não, todavia, aquele que se conta, mas aquele que 
consiste em que alguém conte alguma coisa: o ato de 
narrar tomado em si mesmo” (GENETTE, 1995, p. 24)

Voltando à reportagem que abre esse capítulo, 
e também apresentando a segunda perspectiva 
estudada aqui, com a qual os veículos de informação 
lidam com os moradores de rua, nomeada aqui como 
narrativas, atribuindo aos fatos e aos moradores 
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em situação de rua caracteristicas “românticas” ou 
“caricatas”. É possível analisar essa romantização 
quase quixotesca de um morador em situação de rua, 
como portador de uma história peculiar, simpática e 
normalmente injusta perante a sociedade. 

Esse tipo de estratégia parece afastar 
as causas e consequências sociais que foram 
desencadeadas e que sangram por entre as ruas, e que 
no nível da micropolítica se constituem em um mundo 
a parte, não tão romântico nem tão pouco matemático. 
Tanto nessa como em várias outras reportagens sobre 
o assunto, esse limiar romântico é transitado, por 
muitas vezes, num tom quase quixotesco e errante de 
um homem envolto em roupas rasgadas caminhando 
pela cidade. O sujeito é entrevistado como um ser a 
parte, dotado de histórias peculiares que pessoalizam 
o discurso, trazendo uma simpatização com o tema de 
quem lê, e arriscando uma interpretação extremamente 
subjetiva, uma possível falsa proximidade com o tema.

 Na reportagem que abre esse capítulo o sujeito 
é apresentado como um morador dos restos urbanos, 
sozinho e maltrapilho. A cidade de Porto Alegre é 
retratada com as condições geográficas da época, 
antes de alguns aterros e aberturas de vias. Naquela 
época o centro já abraçava esses moradores de rua, 
como um espaço quase lógico e inerente eles. Isto 
porque os restos da cidade junto a renovação constante 
do cotidiano do centro alimentam uma vida possível 
nas ruas. Desde 1941, e provavelmente desde antes, 
comida não era um problema nas ruas, segundo o que 
os próprios moradores em situação de rua expressam. 

 Um ponto fundamental para que a relação com 
que a “cidade das casas” se relacione com a “cidade das 
ruas” parece ser uma romantização seletiva dessa vida. 
Tanto essa reportagem como outras tantas narrativas 
sobre os moradores em situação de rua tendem a 
valorizar os aspectos poéticos dessa vida. Nesse caso, 
fica ainda mais evidente, pois o autor chama o próprio 
morador de poeta. A maneira como a vida nas ruas 
acontece, os contrastes entre as cores metálicas da 
indústria com os tons pasteis dos andrajos permitem 
uma seletividade em quem conta a história. Nesse caso, 
montamos inevitavelmente a imagem de um senhor de 
palavras profundas, negro, que provavelmente contem 
fraturas nos seus vínculos familiares, mas que ainda 
assim compõe o espaço com uma presença lírica, nos 
bancos das praças e nas vielas de paralelepípedo. 

 Essa romantização, ou a “narrativização”, 
não é, como se pode observar na reportagem, 
uma técnica atual de retratos desses moradores. O 
cotidiano dessas pessoas é aparentemente explorado 
apenas em narrativas livres sobre essa problemática 
e dispensado na concepção de políticas públicas. 
Embora essa afirmação possa parecer forte e inexata, 
um dos objetivos desse trabalho é valorizar o cotidiano 
e as histórias individuais como fonte de conhecimento 
dessa situação, a fim de gerar possíveis conexões com 
a produção de políticas mais adequadas. 

 Tanto na reportagem do O Globo de 1941 
quanto nas conversas que as cartas trazidas ao longo 
deste trabalho, fica claro que a razão pela qual esses 
sujeitos foram parar nas ruas não está resumido em 
um ou outro fator específico, mas sim na soma de 
fatores pessoais, de emprego e de desamparo social 
que acabam revelando a rua como um caminho 
possível nessa desfiliação social. Nesse mesmo ponto, 
acrescenta-se outra questão: o processo de ida às ruas 
é gradativo e contém muitos fragmentos do acaso em 
cada uma das histórias de quem mora nessa situação. 
Essa complexidade, como é chamada aqui, muitas 
vezes é sobreposta com uma visão numérica sobre 
o problema, e ao invés de histórias completamente 
distintas entre si, com o ponto em comum da rua, o 
sujeito da reportagem e vários moradores de rua de 
hoje, seriam diferenciados apenas pela idade em uma 
pesquisa rasa feito por um órgão público. 

Essa grande lacuna entre a romantização da 
vida nas ruas e as pesquisas numéricas realizadas pelo 
poder público pode conter uma importante conexão que 
auxiliaria na concepção de ideias mais adequadas para 
realizar um serviço social de maior efetividade. 

 Aqui existe uma dicotomia provocativa, uma 
distância flutuante, que o texto deste trabalho intende a 
transpor e compreender aos poucos durante a escrita. 
A cidade das casas e a cidade das ruas. A razão pelo 
qual esta imagem é proposta no texto é justamente 
para que se possa colocar em cheque se esta divisão 
existe. Durante o processo de pensamento sobre este 
trabalho, inevitavelmente percebia-se a necessidade 
de conferir aos moradores de rua um saber específico, 
quase heroico, de sobrevivência nas ruas. Até aqui, não 
parece haver problema com essa proposição, afinal 
morar nas ruas é completamente diferente de morar em 
uma casa. 

Essa dicotomia faz com que seja difícil 
trazer um conceito único para a discussão, como 
anteriormente na concepção do trabalho pretendia-se 
usar singularmente a ideia de tática e estratégia  para 
outorgar os saberes aos moradores das ruas e das 
casas. Um representaria uma espécie de pergunta, 
de problema a ser resolvido. O segundo, o estado e 
as instituições, representariam a resposta e as políticas 
públicas. Colocar este ponto de virada na concepção 
do trabalho, logo no início da escrita, foi uma maneira 
encontrada de alinhar o saber entre um possível leitor 
e o texto numa posição instável e questionadora. Esta 
tentativa de quebra entre a dicotomia entre um ou outro 
saber, é feita neste trabalho para valorizar o entre como 
ponto fundamental desta busca por uma outra conversa, 
uma outra forma de enxergar a situação de rua. 

É sabido que a reportagem do Jornal O Globo, 
de 1941, é escrita em primeira pessoa, num tom autoral 
e também  poético sobre a vida do “poeta” mendigo 
representado no texto. Porém não se pode deixar de 
ressaltar ao longo da reportagem do Globo, a percepção 
de um distanciamento em diversos momentos, como 
por exemplo o momento em que o autor escreve 
“essas criaturas dispersas pelas ruas” referenciando 
aos moradores de rua, que por mais lírica intenção que 
tivesse, acusa inevitavelmente a separação de quem 
escreve para os que provavelmente nunca o lerá. 

A notícia do Jornal O Globo e outras narrativas 
fazem com que observemos a situação de rua como 
uma vida anacrônica, que parece se desprender de 
uma linha de aprendizado sobre a cidade. Parece 
acusar, justamente que não se aprendeu quase nada 
sobre a situação de rua, pela repetição dos mesmos 
desamparos ao longo dos tempos, sob o olhar de uma 
instituição pública. Mais pujante ainda, de que o morador 
em situação de rua sob os olhos da mídia, segue sendo 
representado de forma muito parecida reforçando um 
imaginário urbano desses “personagens”.

Essa primeira investida no tipo de narrativa 
apresentada pela mídia será explorada ao longo das 
próximas etapas como um ponto de parada flutuante 
do assunto, isso porque, grande parte dos dados 
apresentados vertem das políticas e pesquisas públicas 
oficiais, explorada em outras etapas do texto, porém, ao 
serem destiladas para a mídia, provocam uma conexão 
intermediaria do assunto para os moradores formais 
das cidades.  A conexão entre o tipo de vida que os 
sujeitos retratados ao longo das épocas acabam tendo, 

distanciados por mais de meio século é um dos pontos 
de entrada para outros entendimentos da situação de 
rua. O entorno, que não menos colateral, segue sendo 
composto por restos, segue sendo um espaço de 
vícios e quedas, segue sendo romantizado por uns e 
quantificado por outros, mas ainda assim, segue sendo 
visto pelos olhos de outros. Por vezes de um repórter, 
de um gestor público ou ainda de um mestrando 
realizando uma dissertação acadêmica.

Ao mesmo tempo em que em muitas 
reportagens é possível identificar uma ou outra grande 
estratégia de comunicação citadas anteriormente, é 
possível encontrar também com grande frequência a 
utilização de ambas estratégias na mesma matéria. 
Normalmente observa-se a apresentação de um fato, 
que sustentado por números e dados outorgam um peso 
de causa-efeito sobre as críticas e deveres do serviço 
público para/com os moradores em situação de rua. É 
o caso frequente na cidade de Porto Alegre e outras 
capitais, que ocorre em pontos históricos da cidade que 
hoje estão ocupadas por moradores em situação de 
rua.  Em Porto Alegre existe uma grande concentração 
de moradores em situação de rua na praça da Matriz e 
no Viaduto Otávio Rocha, pontos históricos e de grande 
circulação.
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MOVIMENTOS E MÍDIA ALTERNATIVAS

O ato de morar na rua tem como primazia 
conceitual a quebra de um modo de vida urbano 
estabelecido. Mas percebemos que a verdade sobre 
a situação de rua não mora numa mera exceção 
ou negação de um “modo” urbano , e sim, como foi 
analisado ao longo deste capítulo, a situação de rua se 
posiciona como resultado quase inerente e consonante 
à cidade e provavelmente esteve presente em grande 
parte da história das cidades como as conhecemos 
hoje. Porém, a contemporaneidade trouxe novas falas 
para a conversa em relação à situação de rua, ou às 
situações de ruas. Essa nova fala da rua emana da 
própria população que mora nela. Esse fenômeno 
é praticamente inédito, ao ponto que abrangeu esta 
pesquisa, na história dessa população. Hoje podemos 
dizer que temos alguns movimentos organizados e 
forças institucionais emanando da própria população, 

porém, para compreender essa expressão seria de 
bom tom pontuar alguns eventos que precederam esse 
momento.

O auxílio aos moradores em situação de 
rua, historicamente ficou a cargo das igrejas. Durante 
um período muito grande na história os pedintes e 
mendigos habitavam as portas das igrejas e templos 
em geral a procura de “misericórdia” e ajuda. Cita-
se a palavra “misericórdia” pois frequentemente ela 
está presente nos textos explicativos nas igrejas e 
instituições religiosas que frequentemente ao longo da 
história ajudaram essa população. A busca etimológica 
por essa expressão nos levaria a caminhos onde a 
miséria, miserê, misericórdia e mísero dividem um 
significado de extrema pobreza ou digno de compaixão. 
O motivo pelo qual essa deambulação léxica é trazida 
mora numa tentativa de identificar uma linha conceitual 

Figura  22. Montagem Guilhermo Gil

nessa ajuda que ao longo dos anos as instituições 
religiosas concederam aos moradores em situação de 
rua. 

Em 1995, nasce um dos primeiros grandes 
movimentos que inicia o descolamento da luta dos 
moradores em situação de rua das instituições públicas 
e normalmente religiosas que lhes prestavam ajuda. 
Até então, no momento desta pesquisa, não foi 
encontrado um movimento organizado que tivesse um 
grupo composto e gerido pelos próprios moradores 
em situação de rua em grande escala. O Grito dos 
Excluídos foi uma grande manifestação, que se tornou 
recorrente a partir desse ano, que embora promovida 
pela CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) 
com o lema “Vida em primeiro lugar”, contou com um 
grupo organizado de moradores em situação de rua que 
reivindicavam mais atenção para sua causa e através 
de cartazes e gritos manifestaram essa mensagem em 
pleno 7 de setembro de 1995.  

É importantíssimo ressaltar que esse período, 
entre 1994 e 1996, como foi explorado na sessão 
deste trabalho, da presença do assunto no cenário 
científico nacional, coincide com o lançamento do o 
livro “POPULAÇAO DE RUA: QUEM E, COMO VIVE, 
COMO E VISTA”, que foi organizado pelos autores: 
Maria Antonieta da Costa Vieira, Eneida Maria Ramos 
Bezerra, Cleisa Moreno Maffei Rosa, através da 
Secretaria de Bem-Estar Social do Município de São 
Paulo. 

Podemos identificar então, a partir desses 
paralelismos, os anos noventa como o estopim não 
apenas para que o assunto dos moradores em situação 
de rua chegassem à discussão política, como também 
o começo de uma organização de movimentos internos 
dessa população, que como os dados mais adiante 
poderão apontar, teve um início de verticalização na 
curva de crescimento do número de moradores pelas 
ruas, embora as pesquisas datadas não estivessem 
buscando esse dado ainda como um índice de grande 
relevância. As pesquisas encomendadas pela FIBGE 
ao longo dos anos 1991 e 2000 mostram uma subida 
de mais de 80% do número de moradores de rua, como 
eram denominados, pelas ruas. I

I  Fonte: Censos 1991 e 2000 do FIBGE, pesauisas 
encomendadas por Brasília e PMSP (para moradores de rua) e plabo da 
Sempla. Cf: Folha de São Paulo. 28/7/2003

A partir dessa data foi sendo identificado vários 
grupos, movimentos e instituições que lidavam com o 
tema dos moradores em situação de rua, sendo elas 
oriundas de movimentos próprios ou não. Inúmeras 
mobilizações nas principais cidades brasileiras 
tornaram visíveis, à sociedade e aos poderes públicos, 
as duras condições de vida na rua. Parcerias foram 
se consolidando por meio de fóruns de debate, de 
manifestações públicas, com presença de pessoas em 
situação de rua nos Conselhos de Assistência Social e 
de Monitoramento. 

Em 2004, na cidade de São Paulo, ocorreu a 
barbárie conhecida como chacina da Praça da Sé. O 
episódio vitimou fatalmente sete moradores de rua e foi 
seguido de outros atos semelhantes em vários pontos 
do País. A partir daí grupos da população de rua em 
São Paulo e Belo Horizonte iniciaram a mobilização 
para consolidar o Movimento Nacional da População 
de Rua. Em setembro de 2005, novamente a história 
da rua e dos catadores se cruzaram. Convidadas a 
participar do 4º Festival Lixo e Cidadania, as pessoas 
em situação de rua de Belo Horizonte mobilizaram 
outros companheiros do Rio de Janeiro, São Paulo, 
Bahia e Cuiabá. Foi neste encontro que houve o 
lançamento do Movimento Nacional da População 
de Rua (MNPR), como expressão dessa participação 
organizada em várias cidades brasileiras. 

É importante retomar que esta etapa do 
trabalho lida com a definição, ou a caracterização dos 
moradores de rua através dos grupos e entidades 
organizadas. Porém foi necessário incluir a trajetória 
histórica dos parágrafos anteriores justamente para 
descolar essa caracterização e lugar de fala do morador 
de rua individual. A partir do momento que um cenário 
político e urbano faz emergir uma voz organizada de 
uma população marginalizada, este lugar de fala é 
diferente de uma auto-caracterização individual, o viés 
ideológico e político está presente. No caso do MNPR, 
esse paralelismo conceitual é muito evidente, pois 
ao longo dos anos as definições em relação a quem 
e como seria caracterizado a situação de rua, tinham 
como descrição textual a seguinte citação: 

“A população em situação de rua pode ser 
definida como um grupo populacional heterogêneo 
que tem em comum a pobreza, vínculos familiares 
quebrados ou interrompidos, vivência de um processo 
de desfiliação social pela ausência de trabalho 
assalariado e das proteções derivadas ou dependentes 
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dessa forma de trabalho, sem moradia convencional 
regular e tendo a rua como o espaço de moradia 
e sustento” (CARTILHA NACIONAL MNPR, apud. 
FEDERAL, 2008, p. 9).

A citação em questão é justamente a definição 
que é dada pela política pública citada anteriormente, 
datada como uma das primeiras grandes políticas 
públicas a nível nacional relacionada aos moradores em 
situação de rua. Não se pretende aqui sugerir qualquer 
tipo de filiação político/partidária do movimento com 
a política pública, apenas apontar que as vozes  e os 
lugares de fala se misturam a nível institucional, por 
vezes, mesmo se tratando de movimentos oriundos das 
próprias minorias. 

Considerado alinhadas as informações 
preliminares sobre a origem dos movimentos 
organizados dos moradores em situação de rua, 
oferece-se um salto histórico e geográfico para a cidade 
de Porto Alegre, local de escrita desta dissertação e 
universo físico explorado.  Grande parte das conversas 
e informações diretas colhidas neste trabalho de 
mestrado foram coletadas na cidade de Porto Alegre, 
e não se poderia esquivar de uma das representações 
mais importantes sobre a expressão organizada da 
população em situação de rua que é o jornal Boca de 
Rua, um projeto que é idealizado, produzido, impresso 
distribuído e sequenciado por moradores de rua, que 
se expressa por meio de uma publicação impressa e 
um blog com o mesmo título. É possível identificar uma 
sonoridade mais crua e próxima na voz narrativa dessa 
publicação em relação aos documentos da MNPR. 
Mas antes de explorá-las é importante contextualizar a 
história desse jornal. 

Embora esse jornal seja uma mídia impressa, 
a importância de alocar a introdução sobre ele nessa 
etapa do texto, é porque ele representa um movimento 
mais singular, não por ser um jornal impresso, mas 
por ser uma organização de moradores em situação 
de rua para expressar a própria voz. Ao procurar as 
informações sobre a origem desse jornal, é possível 
encontrar tanto em algumas publicações quanto no 
site oficial do Boca de Rua que o número zero do jornal 
circulou durante o Fórum Social Mundial, realizado em 
Porto Alegre em 2001. O povo ainda era tímido 
para vender. Depois foi se acostumando, 
passou a vender nas ruas e bares. Nem todos 
compravam. É interessante perceber que essa 

publicação precede inclusive a Política Nacional para 
população em situação de rua, e os textos do MNPR 
mostrados anteriormente. 

No site oficial do Jornal Boca de Rua existe uma 
sessão intitulada “Quem somos nós”. Provavelmente 
se trata de um padrão de construção de páginas da 
internet onde a sessão se refere à equipe que construiu 
ou que diz respeito ao site. No caso dos moradores 
em situação de rua, visto que é esse jornal é feito e 
publicado por eles próprios, a resposta encontrada 
em “quem somos nós” possui um valor especial para 
este trabalho. Nessa seção da página online, além de 
um texto institucional está uma imagem, de uma das 
capas antigas do jornal que diz, “Vozes de uma gente 
invisível”. Quem somos nós? Somos as vozes de uma 
gente invisível. 

A resposta com a qual se lida nesse momento 
não condiz com uma busca precisa de quem seriam 
essas pessoas, mas de analisar que eles mesmos, 
nessa afirmação, se consideram uma gente invisível, 
mas que tem voz, e pode ser escutada. Ainda nesse 
trajeto, que por poder ser escutada, esta voz precisa ser 
emitida, e ninguém melhor que os próprios moradores 
em situação de rua para gerar esse conteúdo. 

Tanto o MNMR quanto o Boca de Rua (e 
provavelmente outros movimentos seguem surgindo) 
são importantíssimos para uma possível virada na 
produção de conhecimento e luta dessa população. 
Embora inevitavelmente a reivindicação por direitos 
e voz politica ainda seja de igual ou de ainda maior 
dificuldade que grande parte dos grupos socialmente 
excluídos pela agenda pública, a organização desse 
grupo enquanto entidade de luta contrapõe a visão de 
que os moradores em situação de rua são constituídos 
por perdidos, bêbados, drogados e fragmentados 
indivíduos sem capacidade de organização e uma 
mínima unificação de luta, como muitas vezes são 
definidos ou estigmatizados. 

Na montagem que abre o capítulo, vemos à 
esquerda um sujeito sozinho em primeiro plano com a 
catedral da Sé ao fundo, junto com o resto da cidade. 
Entre eles um espaço de difícil visualização, que 
provavelmente se constitui de não mais nem menos que 
um palco qualquer para o espetáculo cotidiano da vida 
passante de pessoas pela centralidade de São Paulo. Na 
imagem a direita, vemos um sujeito, em primeiro plano, 
dessa vez, um pouco mais fictício e singularizado em 

suas vestimentas e aparência, embora a imagem antiga 
não permita tantos detalhes. Um mínimo de referencial 
literário supre a lacuna, ao expor que se trata de uma 
ilustração do livro O Corcunda de Notre Dame, ficção 
que se passa em paris sobre um sujeito com aparência 
estranha que é escondido do resto da população de 
Paris da época, por meio de um acolhimento estranho 
do juiz da cidade na torre da igreja. Tal como a imagem 
da praça da Sé, a igreja ao fundo se mistura com o 
resto da silhueta da cidade, e propõe uma distancia 
entre o sujeito e a instituição quem no caso, o acolheu. 

A pequena reflexão que emerge, é que em 
ambos os casos, o sujeito singularizado em seus 
andrajos e personificado em primeiro plano de uma 
caricatura quixotesca existe pela própria imagem, 
e não pela voz. A distância entre eles e o resto da 
cidade é o próprio cotidiano da cidade, que igualmente 
personificado em um passante aleatório de uma praça 
qualquer, ignora o sujeito absorvendo-o como parte da 
paisagem, como parte do resto. Na história de Vitor 
Hugo, o ponto de virada da narrativa ocorre quando o 
personagem principal decide fazer parte do cotidiano, 
por um dia que seja, livrar-se do fardo de ser aquele 
sujeito que não é visto como mais que um resto, e que 
atravessa o limite do silêncio enquanto existência ativa. 

Para não cairmos numa falsa simetria, não 
se busca uma identificação de que os movimentos 
organizados tenham a força de serem vistos como 
uma virada de jogo, ou uma apropriação de uma voz 
inédita. Trata-se de valorizar os lampejos. De trazer 
para a conversa os movimentos que se organizaram 
aos longos dos anos como portadores de conteúdo, 
e não meramente pertencentes a um grupo. Quebrar 
os planos da fotografia, e por todos os elementos em 
foco, buscando ângulos diversos para transformar em 
imagens uma mesma situação. Assim como o Corcunda 
de Notre Dame, romper a barreira do cotidiano. Desfazer 
a separação do que é considerado os restos ou o que é 
invisível, trazendo a instituição, o morador em situação 
de rua e a micropolítica do cotidiano para um mesmo 
incêndio, por assim dizer.
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questões de território

território: Espaço delimitado 
por um grupo (social) ou indivíduo, 
animal ou humano. 

Significado de Território Dicionário Aurélio 
da Língua Portugues, 2007 

No contexto da situação de rua, estudada aqui, 
a ideia de território surge em diversos âmbitos, sentidos 
e dimensões. Fala-se sobre território quando o espaço 
o qual os moradores ocupam na cidade é questionado, 
fala-se sobre território quando analisamos a maneira de 
ocupar ou se movimentar pela cidade que os moradores 
em situação de rua se utilizam, tal como também fala-
se em território quando estes são institucionalmente 
impedidos ou repelidos por ocupar uma determinada 
área. No planejamento urbano, social e econômico 
do espaço na cidade, a discussão sobre o território 
é fundamental para que os moradores em situação 
de rua sejam melhor compreendidos através de uma 
discussão teórica. O próprio planejamento de ações 
e reações dos órgãos públicos é prumada em alguma 
noção de território e poder sobre ele. Não bastando, 
além de outras tantas possíveis derivações, o território 
composto por moradores de rua, também mora numa 
discussão que transcende o espaço geográfico, urgindo 
uma discussão sobre como esse território é inseparável 
do indivíduo, um território e moradores igualmente 
nômades em situação de rua. Essa etapa do trabalho 
tem a intenção de transitar por entre alguns conceitos 
de território afim de extrair diálogos fundamentais para 
a discussão sobre a problemática dos moradores em 
situação de rua.

Antes de qualquer conceito, é preciso 
estabelecer que admite-se, de antemão, e que será 
trançado nos parágrafos seguintes, que a noção de 
território pode transcender a ideia geográfica de um 
ponto localizável na urbe. Trata-se de uma costura que 
admite múltiplas linhas de interpretação, justamente 

por se tratar de um assunto que por si só, já é um 
rompimento do território enquanto espaço geográfico 
definido, como podem ser vistos os moradores em 
situação de rua. 

Os moradores em situação de rua, espalhados 
por várias regiões de uma cidade, não estão incluídos 
em um planejamento habitacional no tecido urbano. 
Muitas vezes, a própria confusão entre a necessidades 
urgentes dessa população faz com que algumas 
políticas públicas sejam direcionadas primariamente 
para a obtenção de moradia, ou casas, para essas 
pessoas que se encontram em situação de rua. Muitas 
vezes essas políticas não atingem um sucesso na 
execução porque podem estar pulando etapas na 
compreensão da problemática dos moradores em 
situação de rua. 

Durante a etapa sobre caracterização dessa 
população escrita nesse trabalho, o termo oficial 
utilizado pela ONU e por grande parte dos países, 
ao levar essa discussão para o âmbito global, para 
discutir essa população é homeless. Na tradução 
mais simples que teríamos para essa expressão para o 
português seria “sem casa”. 

A terminologia adotada pelo Brasil, desde a 
A Política Nacional para a População em Situação de 
Rua – PNPR, instituída pelo Decreto nº 7.053, de 23 
de dezembro de 2009, é “população” ou “pessoa” “em 
situação de rua”. 

A comparação entre os termos homeless 
e “em situação de rua” já faz emergir uma discussão 
inicial sobre a concepção de território que abrange essa 
problemática. Na primeira ideia, homeless, ou “sem 
casa”, é possível interpretar como a falta de um espaço 
digno do termo “casa” com toda a complexidade que 
essa ideia poderia trazer. Nesse sentido, é possível 
admitir que a “casa” nesse momento pode não significar 
apenas uma construção específica geograficamente e 
institucionalmente localizado em uma cidade, para 
adentrar em um campo de significados de proteção, 

abrigo ou ainda de propriedade, direto e dignidade. Já 
não se fala apenas de um território geográfico, mas de 
um território social contextualizado e afetivo. 

No mesmo passo, o termo “em situação de 
rua” pode trazer uma complexidade ainda mais densa 
sobre a discussão que poder-se-ia travar a respeito 
da noção de território. O termo parece fornecer um 
indício de instabilidade, pois estar em situação de rua 
traz a ideia de um processo em andamento, rumo a 
alguma mudança dessa situação. Não se está, nessa 
terminologia, “na situação de rua”, e sim “em situação 
de rua”, não parecendo ser admitido que essa situação 
seja estável ou constante. Ao juntarmos essa ideia de 
instabilidade com a noção de território, o termo nos 
abre um caminho para compreendermos um território 
ocupado efemeramente, tanto pela força institucional de 
tentar fazer com que essas pessoas que se encontram 
em situação de rua, teoricamente, saiam dela para 
uma vida mais digna, como também um território 
que é ocupado de forma nômade, ou ainda, múltiplos 
territórios ocupados por um morador em situação de 
rua ao longo de, por exemplo, um mês vagando pela 
cidade. 

Para que seja possível adentrar nessa 
discussão é preciso amparar-se em conceitos já 
fundamentados sobre território. O geógrafo brasileiro 
Milton Santos abordou a ideia de território em diversas 
publicações ao longo de sua produção teórica, e em 
grande parte delas relacionando o território urbano 
com uma noção social e econômica do espaço ligado a 
essa dimensão geográfica. É importante ressaltar que 
grande parte dos textos da “Política Nacional para a 
População em Situação de Rua” – PNPR - , de 2009, 
foram amparadas em estudos artigos e publicações que 
beberam direta ou indiretamente dos estudos de Milton 
Santos para sua elaboração, como é possível perceber 
em diversas bibliografias e citações observadas ao 
longo das buscas de materiais para esse estudo. Para 
Santos:

o território não é um dado 
neutro nem um ator passivo. Produz-
se uma verdadeira esquizofrenia, 
já que os lugares escolhidos 
acolhem e beneficiam os vetores 
da racionalidade dominante mas 
também permitem a emergência 
de outras formas de vida. Essa 
esquizofrenia do território e do lugar 

tem um papel ativo na formação da 
consciência. O espaço geográfico não 
apenas revela o transcurso da história 
como indica a seus atores o modo de 
nela intervir de maneira consciente. 
(SANTOS; SILVEIRA, 2001, p. 80)

Milton Santos nessa publicação já apresenta 
a noção de território como um “ator não passivo”, e 
possivelmente produtor de desigualdades. O território 
que Santos estuda nessa publicação tem sua essência 
prumada tanto na questão urbana, como também na 
questão social. Para o autor, essa noção parece ser 
inseparável, pois frequentemente são apresentadas 
interligadas. Ainda na mesma publicação, Santos 
ressalta que o território é composto por características, 
como o autor chama, de esquizofrênicas, pois ao mesmo 
tempo que pressupõe uma certa ordem e poder sobre o 
espaço, também abrem espaço para uma contraordem 
ou uma forma adversa a essa organização, como 
pode ser interpretado a partir da citação:  “O território 
tanto quanto o lugar são esquizofrênicos, porque de 
um lado acolhem os vetores da globalização, que 
neles se instalam para impor sua nova ordem, e, de 
outro lado, neles se produz uma contraordem, porque 
há uma produção acelerada de pobres, excluídos, 
marginalizados” (SANTOS; SILVEIRA, 2001, p. 114) 

A partir dessas caraterísticas “esquizofrênicas” 
que um território poderia dispor, ao ajustarmos as lentes 
para a problemática dos moradores em situação de rua, 
o morador que se encontra nessa situação pode ser 
interpretado como uma das formas ou consequências 
dessa “contraordem”, uma das mais extremas condições 
na organização, (ou desorganização) do ponto de vista 
da vulnerabilidade social, do território explorado por 
Santos. Nessa produção de excluídos, como o próprio 
autor denomina, é fundamental observar que essa 
esquizofrenia territorial se apresenta principalmente 
nas metrópoles, justamente onde a globalização se 
mostra de maneira mais evidente dividindo espaço com 
moradores em situação de rua coexistindo em meio 
ao território em globalização. Poderia ainda ressaltar 
que o fenômeno dos moradores em situação de rua, 
como apontam os dados da PMNR, estão concentrados 
principalmente, senão unicamente quando tratados em 
grande escala, nas metrópoles e grandes cidades, 
normalmente nos centros urbanos.  Essa afirmação 
pode ser confirmada através do texto oficial da PNMR: 
“Os municípios mais populosos e as capitais concentram 
maiores recursos, serviços e possibilidades. Assim, 
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tendem a ser mais procurados por pessoas em situação 
de vulnerabilidade que necessitam de oportunidades 
de emprego e condições mais favoráveis para a sua 
sobrevivência.” (FEDERAL, 2008, p. 3)

Até aqui, a noção de território já ultrapassa 
a ideia de um espaço meramente ocupado ou 
delimitado para um ator ativo em um contexto urbano. 
Nessa trajetória de compreensão e diálogo da noção 
de território com a problemática dos moradores 
em situação de rua, Santos fornece duas noções 
fundamentais para a continuidade desse percurso. 
A primeira é que o território “território não é um dado 
neutro ou um ator passivo”, ou seja, está sujeito a uma 
organização e é capaz de responder a ocupação. A 
segunda noção, é de que, não sendo um dado neutro 
e estando sujeito a uma certa organização, também 
está sujeito a uma contraordem. Essa última noção é 
fundamental para a gerar uma importante conexão com 
a problemática estudada nesse trabalho. Os moradores 
em situação de rua, mesmo que muitas vezes sem 
uma organização social estabelecida (em comparação 
a movimentos de moradia, comunidades informais, 
vilas e favelas, por exemplo) questionam a ordem do 
território só por estarem ali. Esse tensionamento da 
organização do território, faz com que a própria noção 
de território tenha que ser aprofundada para lidar com 
essa problemática, quiçá questionada, pois ao mesmo 
tempo que essa contraordem, ou uma espécie de 
contra território, surja, é preciso admitir que também se 
trata de um outro território, não apenas uma reação ao 
primeiro. E se tratando de um outro território, admite-se 
que seja possível haver outras regras, outras formas 
de ocupação e principalmente, outras forças que 
organizam esse espaço. 

É importante nesse ponto, levantar um 
questionamento se a rua, ocupada pelos moradores 
em situação de rua, pode ser considerada um território, 
ou se pelo menos traria com ela características que 
enunciariam uma espécie de definição do que poderia 
ser considerado o território dos moradores em situação 
de rua. Embora esse questionamento tenha seus 
desdobramentos ao longo de todo esse trabalho, é 
importante trazer como a rua é definida, enquanto 
espaço (e possível território) através da própria PNMR, 
presente nos textos oficiais: “Ao mesmo tempo, a rua 
não deve ser vista somente como lugar de circulação 
entre espaços privados, uma espécie de limbo entre 
situações reconhecidas, mas como espaço em si, tão 

abarcador e produtor de realidades como qualquer 
outro. Estar na rua é ocupá-la, não como violação do 
espaço limpo e vazio.” (FEDERAL, 2008, p. 4) 

É possível perceber que, ainda sem validar 
qualquer teoria territorial sobre a rua, esse espaço 
compartilha da característica que Milton Santos 
destaca sobre o território, que é o fato de esse espaço 
não ser um ator passivo, como o próprio texto mostra, 
“abarcador e produtor de realidades”.

Seguindo a trajetória teórica sobre como 
operar o conceito de território nesse trabalho, a 
publicação organizada por Sueli Rolnik, em 1986, 
Cartografias do Desejo – Micopolítcia, contava com 
inúmeros fragmentos, registros, textos e conversas 
com o autor Felix Guatarri durante uma visita ao 
Brasil. Tanto a maneira na organização como no teor 
dos textos escritos nessa publicação, a ideia de que 
inúmeras noções relacionadas à cidade, cultura e 
território deveriam ser questionadas está presente em 
várias páginas. As ideias estudadas nesse livro são 
trazidas para essa etapa trabalho pela maneira como o 
território é explorado. 

É importante ressaltar que essa publicação 
foi escrita antes de grande parte das publicações 
citadas anteriormente específicas sobre moradores 
em situação de rua, e mais de vinte anos antes da 
publicação da Política Nacional para População em 
Situação de Rua. Ou seja, a relação com a situação 
de rua não é explicitada ao longo de nenhuma parte 
da publicação e as relações com essa temática 
são elaboradas a fim de perseguir uma noção de 
território operacional nesse estudo sobre a população 
em situação de rua. Mas o contexto histórico dessa 
publicação não pode ser ignorado, pois, como a própria 
autora do livro apresenta, “A sociedade brasileira 
vivia um momento de incontestável revitalização. 
Revitalizava-se a consciência social e politica, e claro, 
não apenas ela. Revitalizava-se também o inconsciente 
e de diferentes maneiras.” (GUATTARI; ROLNIK, 1986, 
p. 11) O Brasil estava entrando em um processo de 
abertura política, saindo dos governos militares abrindo 
as portas da redemocratização. Muitas das discussões 
e elaborações de novas políticas públicas, por razão 
justamente de uma nova constituição e de um processo 
de abertura política começavam a ser possíveis, como 
foi observado na Parte 1 desse trabalho, grande parte 

das publicações sobre moradores em situação de rua 
tiveram suas primeiras aparições no cenário teórico nos 
anos 90. 

Essa breve contextualização histórica serve 
justamente para posicionar esse período dos anos 
oitenta, quando foi escrito essa publicação e inclusive 
os estudos de Milton Santos das publicações citadas 
anteriormente, como um período que precedeu a 
atenção (e provavelmente como mostram os censos 
apresentados anteriormente a explosão demográfica 
de moradores em situação de rua pelas metrópoles) por 
meio da academia e dos estudos teóricos sobre essa 
população.

Guatarri e Rolnik, assim como Milton Santos 
percebem o território como um conceito abrangente, 
porém tomam caminhos que aprofundam em sentidos 
diferentes em alguns aspectos, como pode ser vista na 
seguinte citação: “A noção de território aqui é entendida 
num sentido muito amplo [...]. Os seres existentes se 
organizam segundo territórios que os delimitam e os 
articulam aos outros existentes e aos fluxos cósmicos. 
O território pode ser relativo, tanto a um espaço vivido 
quanto a um sistema percebido no seio do qual um 
sujeito se sente “em casa”. (GUATTARI; ROLNIK, 1986, 
p. 323). 

O conceito de território que Guatarri e Rolnik 
exploram nesse estudo permite uma operacionalização 
e relação muito interessante com a problemática dos 
moradores em situação de rua. Relativizar a ideia 
de território parece ser essencial para compreender 
esse conceito, e incluir a noção do sujeito como parte 
dessa interpretação abre um caminho para considerar 
que os moradores em situação de rua não estariam 
necessariamente ocupando um território regido por 
alguma organização institucional, mas que possam 
estar também, mesmo que embaixo de um viaduto 
por exemplo,  se organizando  e criando  um território 
próprio. Ao mesmo passo, o próprio território em si, 
influenciaria na organização desses sujeitos, como 
poderia se interpretado o fragmento da citação  anterior: 
“Os seres existentes se organizam segundo territórios 
que os delimitam”.(GUATTARI; ROLNIK, 1986, p. 23)

Ainda nessa mesma ideia, Guatarri e Rolnik 
apresentam a operação do conceito de se sentir 
“em casa”. Partindo do ponto que esse sentimento 
é fundamentalmente subjetivo, a noção de território 
também teria além de outras características, uma 

ligação também subjetiva com os indivíduos o ocupam, 
ou, o vivenciam.  É possível estabelecer uma relação 
interessante com o termo apresentado no início dessa 
etapa de estudo – homeless – ou “sem casa”.  Essa 
noção de território estudada por Guatarri e Rolnik 
traz a dimensão de “sentir-se em casa” como uma 
característica possível de ser outorgada a um território, 
o que estabelece uma ligação quase paradoxal, de 
que um morador em situação de rua – homeless, 
sem casa – pode a partir de uma noção subjetiva de 
ocupação de um território, “sentir-se em casa”. Embora 
possa parecer uma confusa e estranha relação, trazer a 
dimensão subjetiva para a discussão do território é um 
passo fundamental no aprofundamento da discussão 
sobre possíveis formas de operar o conceito de território 
na problemática estudada nesse trabalho, fazendo com 
que talvez possa-se olhar a situação de rua, também, 
por outros ângulos, objetivo principal  desse trabalho. 

Até aqui, é possível estabelecer duas 
dimensões que o conceito de território estudado 
nesse trabalho parece abraçar com sentido de 
operacionalização. O primeiro, é descolar a ideia 
estratégica de território, como se esse espaço territorial 
pertença a uma ou outra instituição de poder, e sim, 
que o território é um espaço sujeito a diferentes forças, 
ordens e contraordens. A segunda dimensão é que o 
território é um sujeito ativo na equação espacial, ao 
mesmo tempo que é produzido nele diversas vivências, 
conflitos e relações, o território em si também é produtor 
dessas relações. Ou seja, um espaço sujeito a forças 
em que ao mesmo tempo que nele é produzido relações 
o próprio território também as influencia.

Ao falarmos de ordem, poder e contraordem, 
é necessário transitar também por algum conceito de 
poder sobre o território, ou ainda, compreender no 
mínimo como as forças, citadas anteriormente, atuariam 
dentro do território.  Posteriormente espera-se ser 
possível identificar tais forças dentro da problemática 
dos moradores em situação de rua. Ao falarmos de 
poder e território um autor que inevitavelmente vem a 
tona é Michel Foucault, que dedicou muitos estudos 
sobre como o poder se distribui, cria e modifica a 
sociedade, tal como sua forma de dominação e costura 
nas cidades. Porém o tema específico de território 
sugere uma leitura pontual sobre o tema, para que o 
território em si, nesse momento, seja o sujeito principal 
desse trajeto na problemática dos moradores em 
situação de rua. Na publicação,  Microfísica do Poder, 
que contava com inúmeros estudos sobre o conceito 
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de poder, Foucault fala sobre território, não muito 
extensivamente, com a intenção de defini-lo, como 
segue: “o território é sem dúvida uma noção geográfica, 
mas é antes de tudo uma noção jurídicopolítica: aquilo 
que é controlado por certo tipo de poder”(FOUCAULT, 
2017). 

Partindo do ponto de que estamos lidando com 
o território como centro da questão nesse momento, e 
a partir desse conceito costura-se um tecido que tenta 
encontrar caminhos para explorar a problemática dos 
moradores em situação de rua, faz sentido atalhar 
alguns passos na busca por um autor que absorva os 
conceitos de poder sobre espaços e territórios que o 
filósofo Michel Foucault extensivamente estudou ao 
longo de sua obra, porém as aplique de forma mais 
objetiva na definição do conceito de território. Sendo 
assim, chega-se ao autor Claude Raffestin, que 
baseando-se justamente nos estudos de Foucault, 
na publicação “Por uma geografia do poder” estuda o 
território sob a ótica geográfica e política aplicada na 
complexidade urbana. 

Embora essa definição mude de autor para 
autor, em geral observa-se uma clara separação entre 
os conceitos de espaços e territórios. Mesmo que o 
trabalho em desenvolvimento não esteja se prontificando 
em fazer um glossário de termos, e sim extrair 
conteúdos fundamentais para que se possa ampliar a 
conversa sobre os moradores em situação de rua, essa 
separação de conceitos auxilia nessa compreensão. 
Uma dessas separações entre conceitos pode ser 
observada na seguinte citação: “Evidentemente, o 
território se apoia no  espaço, mas não é o espaço. É 
uma produção, a partir do espaço. Ora, a produção, por 
causa de todas as relações que envolve, se inscreve 
num campo de poder.”(RAFFESTIN, 1993, p. 144)

Na citação anterior é inserido novos pontos 
fundamentais para a trajetória de busca por entre 
tantos conceitos de território. O primeiro ponto é notar 
que em algum estágio, é possível alinhar a ideia já 
estudada até aqui de que o território é um sujeito ativo 
e dinâmico no estudo espacial, mas para que este seja 
considerado como tal, deve-se envolver relações. Ou 
seja, presume-se um passo anterior ao território, que 
seria o espaço. Embora o “espaço” em si não seja um 
ponto a se aprofundar nesse momento, é interessante 
notar que o território não está dado, é uma produção. 
O segundo ponto interessante para ampliar essa 
discussão é justamente a conexão com as ideias de 

poder, pinceladas anteriormente citando Foucault, de 
que tais relações que ocorrem no território, inscrevem 
este num campo de poder.  

Para compreender esse poder, que admite-
se aqui que pode se equivaler em alguns âmbitos ao 
conceito de forças estudado anteriormente, é preciso 
entender de qual território estamos falando, ou pelo 
menos, lançar uma hipótese inicial para validar ou 
invalidar através desse conceito. Se tomarmos como 
exemplo inicial que o território em questão é definido 
pela “rua”, embora seja ainda uma delimitação grande 
e talvez abstrata, podemos começar a identificar os 
tipos de forças, ou poderes, que estejam atuando sobre 
elas. Como falamos de moradores em situação de rua, 
a rua passa a corresponder a significados diferentes 
dependendo dos atores que projetam as forças 
sobre ela. É inevitável pensarmos no estado ou nas 
instituições públicas como uma dessas forças, ou um 
dos poderes que tendem a organiza-la. É importante 
não considera-lo o único, porém não seria lógico não 
considerar essa força quando se fala de territórios na 
cidade. Através da seguinte citação, Raffestin explora 
justamente essa consideração:

De fato, o Estado está sempre 
organizando o território nacional por 
intermédio de novos recortes, de novas 
implantações e de novas ligações. 
O mesmo se passa com as empresas 
ou outras organizações, para as 
quais o sistema precedente constitui 
um conjunto de fatores favoráveis e 
limitantes. O mesmo acontece com 
um indivíduo que constrói uma casa 
ou, mais modestamente ainda, para 
aquele que arruma um apartamento. 
Em graus diversos, em momentos 
diferentes e em lugares variados, 
somos todos atores sintagmáticos 
que produzem territórios. Essa 
produção de territórios se inscreve 
perfeitamente no campo do poder 
de nossa problemática relacional. 
(RAFFESTIN, 1993, p. 152–153)

Nesse ponto apresenta-se mais uma anotação 
importante nessa busca, os poderes ou forças que 
atuam sobre o território podem ser consideradas 
justamente o seu conteúdo. O território é feito pelos 
atores que neles se participam através de relações de 

poder, em maior ou menos grau. Como Raffestin propõe, 
“(...) em graus diversos, em momentos diferentes e em 
lugares variados, somos todos atores sintagmáticos 
que produzem territórios.” (RAFFESTIN, 1993, p. 153). 

Insere-se uma hipótese em forma de 
questionamento: Os moradores em situação 
de rua, ao dormirem em um espaço público 
destinado a outro tipo de uso, estão 
produzindo territórios ou apenas tensionando 
as forças já existentes naquele território 
dado? A resposta, embora não seja objetiva ou 
simples, é uma espécie de divisor de águas nessa 
busca. Se considerarmos que o território urbano está 
dado, como por exemplo as ruas, viadutos ou marquises 
enquanto espaços planejados para um uso específico, 
essa trajetória conceitual atrás de conceitos cessaria 
de certa forma o ritmo, e aprofundar-se-ia em como o 
estado ou outras instituições planejam esses territórios 
e como a situação de rua se insere nele. De certa 
forma, escolher esse caminho entraria em conflito com 
o que foi estudado aqui, pois retomando as anotações 
anteriores, esse território com o qual estamos em busca 
de uma definição, não é dado, não é estático, e não é 
regido por apenas uma força. Também não se trata de 
um mero ponto geográfico, como necessariamente uma 
rua, como foi tomado como exemplo anteriormente, e 
sim dessa rua que ao mesmo tempo que ocupa e é 
palco de tensionamentos de forças sobre ela, tambem 
responde a essas relações, como sujeito ativo que é 
considerado desde passos anteriores nesse trabalho. 

Para seguir essa trajetória, fechar o significado 
de território, como por exemplo, a rua como território do 
estado, por exemplo, é uma hipótese descartada para 
esse trabalho. É fundamental pensar o território como 
um conjunto de relações que são oriundas de diversos 
atores, sem pesos preestabelecidos. Segundo Raffestin: 
“O território se forma a partir do espaço, é o resultado 
de uma ação conduzida por um ator sintagmático (ator 
que realiza determinadas ações) em qualquer nível. Ao 
se apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente 
[...], o ator ‘territorializa’ o espaço” (RAFFESTIN, 1993, 
p. 143)

Mais um ponto de parada é proposta para 
essa trajetória. Já era tido como “achados” de uma 
busca por uma noção de território compatível com a 
problemática dos moradores em situação de rua que 
esse território seria composto por relações sociais, 
e que não é um dado neutro ou um ator passivo, 

conforme Milton Santos. Através de Guatarri e Rolnik 
foi possível pincelar uma ideia de subjetividade 
desse território, ou seja, considerar que não falamos 
de um território apenas, como um dado comum em 
uma conversa. Finalmente por meio dos estudos 
de Raffestin baseado nas proposições de poder de 
Michel Foucault foi possível explorar uma ideia de que 
esse território, (ativo, composto por relações sociais, 
subjetivo) é composto tambem por diferentes atores 
que se relacionam através de noções de poder, tanto 
entre eles como em relação ao espaço, agora, território. 
Estamos diante de uma porção de peças, conexas 
mas com múltiplas formas de se relacionar, como se 
estivéssemos coletando partes de uma invenção, que 
ainda não entendemos exatamente seu funcionamento, 
mas que já vislumbramos algumas formas. Ao colocar 
essas peças em uma superfície, lembramos que 
previamente descartamos diversas peças que não 
encaixariam ou, ainda, deixamos de coletar outras 
peças que poderíamos usar mas preferimos uma ou 
outra. Mais que isso, vemos que algumas das peças 
sofreram cortes ou ajustes, formando assim uma 
coleção estranha de fragmentos que intendemos a 
juntar. A conclusão é clara: não basta o que temos. 

A última citação, assim como pode ter elucidado 
algumas partes, abriu uma porta nova. Até então, o 
território, nessa busca, era produzido, respondia às 
relações e de alguma forma, era formado a partir desse 
processo. Porém, a última frase – ao se apropriar de 
um espaço, concreta ou abstratamente [...], o 
ator ‘territorializa’ o espaço” – Raffestin apresenta 
um verbo próprio do território, aliado a lacuna possível 
do mesmo ser concreto ou abstrato. (RAFFESTIN, 1993) 
Aparentemente nessa citação, o verbo em si é utilizado 
como um neologismo que se adapta bem na situação 
em questão, porém esse verbo traz a tona uma outra 
dimensão do território, ou ao menos do “territorializar”. 
Pela primeira vez nessa busca, é outorgado aos atores 
e ao território uma ação conjunta, produzindo assim, 
mesmo que temporalmente, um sentido. A produção de 
sentido pelo/no território, embora poder-se-ia já concluir 
isso de outras estancias desse texto, é interpretado a 
partir da frase de Reffestin - o ator ‘territorializa’ o 
espaço – entendido aqui, como o ator da sentido ao 
espaço. Une-se em um mesmo ato. Essa frase, embora 
tenha proporcionado a chave para um próximo passo, 
parece não suportar o peso de um aprofundamento 
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por si só, no âmbito da produção de sentidos no/pelo 
território. O que nos leva a uma outra dimensão do 
território.

O autor Felix Guatarri, já citado nessa etapa do 
trabalho com outro trabalho, e Gilles Deleuze exploraram 
o tema da produção de sentido no espaço através 
de processos de territorialização, desterritorialização 
e reterritorialização. Para Deleuze e Guatarri essa 
territorialização, ou o processo de territorialização, pode 
ser feito em dois planos. O primeiro plano é chamado 
de agenciamento maquínico dos corpos onde 
estão presentes o território formado através da relação 
entre os corpos individuais e sociais. O segundo plano 
é denominado de agenciamento coletivos de 
enunciação, onde o território não é composto por 
sujeitos ou indivíduos, e sim através de um sistema 
de signos partilháveis, de linguagem, de símbolos 
como expressão. Ainda conforme Deleuze e Guatarri, 
o território seria composto, ou melhor dizendo, criado 
a partir do “conteúdo” e da “expressão”. O primeiro 
denominado agenciamento maquínico dos 
corpos e o segundo agenciamento coletivos 
de enunciação.  Essas ideias foram estudadas no 
quinto volume da série de livros lançados pelos autores 
intitulados Mil Platôs, embora as mesmas expressões 
apareçam em diversos momentos nessas publicações. 
(DELEUZE; GUATARRI, 1997)

A partir desses conceitos, podemos considerar 
que o estudo adentra em um campo de significados que 
transitam entre o concreto e a abstração espacial do 
território em si. Nesse momento do percurso, já não é 
tão claro apontarmos as ligações entre cada elemento 
em si na observação de uma cena da problemática 
dos moradores em situação de rua. Porém, ao mesmo 
tempo que o caminho na busca de uma noção operativa 
de território comece a dar sinais de uma visualização 
nublada do percurso, a aparente falta de conexão direta 
pode ser um sinal de que atravessamos o campo da 
objetividade, ou dos significados já apreendidos sobre 
o tema. A situação de rua, por essência, é uma ação 
que transcende a formalidade do território urbano. 
O que tem sido observado, é que na maioria das 
vezes, as políticas públicas e os saberes advindos das 
instituições, apreendem a situação de rua como um 
território dado, ou melhor, disposto sobre um território 
dado. O território do estado. Ao considerarmos essa 
concepção, os moradores em situação de rua não 
estariam produzindo territórios, apenas ocupando. 

Ao deslocarmos essa noção, como o percurso 
dessa busca conceitual está se propondo a trilhar, 
outras noções emergem. Como foi dito antes, a 
situação de rua é uma quebra na formalidade espacial 
urbana. Para-se onde se passa. A calçada não significa 
mais necessariamente, sob a ótica da situação de rua, 
um local de passagem. Uma calçada e uma marquise 
podem representar, efemeramente, uma casa ou 
proteção para a noite. Embaixo de um viaduto, onde 
normalmente sugere um espaço desperdiçado, pode 
ser a proteção perfeita e terreno fértil para a localização 
de uma morada. Nenhuma dessas ações invalidam a 
utilização original, as pessoas seguem passando pelas 
calçadas, as marquises ainda marcam as entradas 
das construções e os automóveis seguem passando. 
O que acontece aqui, é um outro sentido do espaço 
descoberto. Outra territorialização. A produção de 
sentidos está intimamente ligado as forças que se 
dispõe sobre o território, e percebemos que nada está 
dado, são ações que fazem com que aquele espaço 
tenha um caráter ou outro. Ainda no âmago subjetivo 
de quem ocupa, o território pode transcender a mera 
proteção de intempereis. Um morador que abre uma 
caixa de papelão em uma calçada, dispõe um colchão 
sobre o chão e liga um rádio de pilhas para adormecer 
não está apenas se protegendo ou dormindo. O som 
do rádio, a disposição do colchão e uma certa ideia 
de conforto ou casa buscada subjetiva um território 
que jamais será compreendido por um pedestre que 
passa apressado pela calçada, ou muito menos para 
o planejador ou ator institucional urbano que observam 
a cena de uma câmera de segurança posicionada 
em cima de um poste na mesma calçada. De alguma 
forma todos os que ficam, passam ou observam 
aquela situação partilham dimensões daquele espaço, 
mas há sempre múltiplas forças territorializantes 
distintas e em constante movimento agindo. A cada 
tropeção que um pedestre pode acabar esbarrando 
no morador em situação de rua, ambos territórios são 
desterritorializados e em ambos atos inicia-se uma 
tentativa de reterritorialização.

Esse conceito sobre operações territoriais foi 
estudado por Deleuze e Guatarri ao estudarem noções 
de espaços e territórios como produtores de sentido. 
Como o próprio Deleuze explica em uma entrevista 
dada sobre o tema, há de se considerar esse movimento 
constante de saída e as tentativas de refazer esses 
territórios. E é importante pensar nesse momento, que 
já se abandonou a ideia de que o território pertença 

ao campo “físico”, não é necessariamente um espaço 
geográfico, mas pode ser uma determinada situação ou 
acontecimento. 

(...) construímos um conceito 
de que gosto muito, o de 
desterritorialização. (...) precisamos 
às vezes inventar uma palavra 
bárbara para dar conta de uma 
noção com pretensão nova. A noção 
com pretensão nova é que não há 
território sem um vetor de saída do 
território, e não há saída do território, 
ou seja, desterritorialização, sem, 
ao mesmo tempo, um esforço para 
se reterritorializar em outra parte. 
(Gilles Deleuze, em entrevista em

vídeo) (Entrevista extraída do 
artigo de (HAESBAERT; BRUCE, 
2001, p. 6))

Nesse sentido, a ideia de território passa a ser 
instável e ao mesmo tempo que é intimamente ligado 
aos atores em questão, é visto como uma espécie de 
resultado constante, que já não faria sentido enquanto 
estático. Na entrevista, Deleuze tambem fala sobre o 
conceito de território em si: “o ambiente de um grupo 
(por exemplo, um coletivo de lobos, de ratos ou um 
grupo de nômades) que não pode por si mesmo ser 
objetivamente localizado, mas que é constituído 
por padrões de interação por meio dos quais o 
grupo ou coletivo assegura uma certa estabilidade e 
localização”. E acrescenta: “exatamente no mesmo 
sentido o ambiente de uma única pessoa (ambiente 
social dele ou dela, espaço de vida pessoal, hábitos 
dele ou dela) pode ser visto como um ‘território’, no 
sentido psicológico, a partir do qual a pessoa age ou 
para o qual se volta”. (Entrevista extraída do artigo de 
(HAESBAERT; BRUCE, 2001, p. 6))

 Desprendendo de vez da ideia estática do 
conceito de território, finalmente parece ser possível 
operar com esse conceito na problemática dos 
moradores em situação de rua sem que se considere 
que eles não produzam, por si, um território em si. Nesse 
sentido, eles não estariam em território meramente 
público, ou num espaço com dimensões privadas que 
respondem à ordem legal dos lugares da cidade. Com 
essa noção de território, é possível dar um passo mais 
profundo na compreensão de que complexidade da 

problemática estudada aqui não pode ser simplificada 
na dicotomia entre ter ou não uma casa. Ou ainda que 
sua solução estaria em retirar tais moradores da rua 
e realoca-los em prédios. Não se trata de um objeto 
não pertencente a um determinado tabuleiro, onde 
meticulosamente se pinça o corpo e o transfere para 
outro espaço. 

O espaço e o corpo, neste estudo, são corpos 
trançantes que misturam e produzem a si mesmo 
enquanto sentido. O sentido espacial e territorial de 
um morador de rua está intimamente ligado ao seu 
corpo. Essa dimensão pode ser observada tanto no 
sentido conceitual, caminho que este estudo está se 
aprofundando, como também no sentido físico e visual. 
O morador em situação de rua, justamente por não levar 
em si a ideia de um “lugar onde voltar” na cidade, mesmo 
embora seja possível observar que alguns lugares são 
habitados de forma mais constante na cidade, leva em 
si, num saco ou mala e nas próprias roupas todos seus 
pertences. A noção de um corpo/casa que se desloca na 
cidade é fundamental. Por diversas vezes observamos 
um morador de rua em pleno dia quente com diversas 
roupas, casacos rasgados e outros andrajos arrastando 
um carrinho de supermercado com mais coisas dentro. 
Naquela cena está contida as ideias de corpo, casa e 
território que se deslocam não apenas pela cidade mas 
nos sentidos que a cidade produz. 

Essa última expressão, “sentidos que a cidade 
produz”, deve ser aprofundada para que a conexão com 
a ideia da situação de rua em relação à cidade possa ser 
melhor relacionada. A cidade é lotada de espaços onde 
os sentidos estão dados, ou pelo menos propostos. 
Isto é, espaços cujas formas de utilização e leitura 
participam de um dicionário de saberes urbanos comum 
a grande parte de seus moradores. As calçadas são 
espaços projetados especificamente para a caminhada 
de pedestres, onde inclusive, se desenvolvem códigos 
de comportamentos como normalmente não é de 
praxe a colocação de obstáculos nesse percurso, em 
alguns lugares inclusive existe a prática de caminhar 
na esquerda para não que o fluxo das pessoas não se 
colida, não ultrapassar o “meio fio” marco que delimita o 
fim da calçada e o início da via dos carros entre outros 
comportamentos e saberes compartilhados entre os 
pedestres. Assim como marquises de prédios e lojas, 
que são projetados inicialmente para que durante o 
processo de entrada ou saída no estabelecimento o 
sujeito esteja protegido do sol, chuva. Servindo como 
transição de um espaço aberto para um fechado. 
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Enfim, seriam inúmeros os elementos urbanos que são 
dotados de sentidos preestabelecidos como pontes, 
viadutos, jardins, praças, vielas entre outros. Essas 
utilizações prescritas para tais espaços são outorgados 
pela legitimidade não apenas de uma ideia partilhada 
entre os moradores da cidade como nos âmbitos legais. 
Existem normas e leis que institucionalizam essa forma 
de utilização. 

A situação de rua, contempla em sua 
complexidade, o rompimento dessa norma prescrita 
sobre o espaço, fazendo com que uma calçada possa 
tento ser vista como meio de passagem, visto que os 
moradores em situação de rua também a utilizam como 
caminho, mas também possa ser visto como espaço de 
descanso e até pernoite. É como se fosse possível um 
retorno momentâneo a um tempo espacial anterior à sua 
significação institucional, e o espaço pudesse ser visto 
como uma folha em branco, possível de ser preenchido 
com outras significações. Deleuze e Guatarri, em seus 
estudos espaciais, criaram um conceito que suporta 
esse tipo de pensamento e relação entre as ideias 
sobre o espaço: O Espaço Liso e o Espaço Estriado. 
Nessa ideia, o espaço Estriado, ou também chamado 
de espaço sedentário, pode ser relacionado a calçada 
enquanto lugar de passagem, dotado de suas regras 
e convenções, por onde se caminha, por onde os 
passos dos pedestres são ordenados por regras que, 
muitas vezes, nem precisam ser expressas ou estar 
escritas ao longo do percurso. O espaço liso, ou espaço 
nômade, seria esse tempo anterior à essas regras, ou 
ainda, uma interpretação desse espaço cujas normas e 
convenções não estão presentes ou são passíveis de 
serem substituídas e constantemente ressignificadas. 
Na seguinte citação, os autores explicam tal diferença: 
[o espaço estriado] “(...) entrecruza fixos e variáveis, 
ordena e faz sucederem-se formas distintas, 
organiza as linhas melódicas horizontais e os planos 
harmônicos verticais. O liso é a variação contínua, é 
o desenvolvimento contínuo da forma, é a fusão da 
harmonia e da melodia em favor de um desprendimento 
de valores propriamente rítmicos, o puro traçado de uma 
diagonal através da vertical e horizontal”.(DELEUZE; 
GUATARRI, 1997, p. 184)

Seriam possíveis várias associações, e olhares 
para esse conceito e a relação com a problemática dos 
moradores em situação de rua. Para este estudo, opta-
se pela ideia de que o espaço estriado e/ou sedentário 
corresponde à ideia sobre os espaços onde os signos e 
normas são organizados institucionalmente, como por 

exemplo uma calçada e um viaduto, que são elementos 
urbanos conhecidos e normatizados. O espaço 
estriado e/ou nômade é interpretado como a ideia de 
possibilidade de rompimento, de desterritorialização de 
um conceito estático sobre o espaço onde uma calçada 
e um viaduto são espaços que podem participar de 
uma outra forma de agir, que não a normatizada. Onde 
se pode dormir, se proteger e até constituir atividades 
íntimas. Mas é importante pensar que esses conceitos 
não são caixas organizadoras, onde de um lado existem 
apenas moradores em situação de rua ressignificando 
espaços e do outro instituições e formalidades tentando 
fazer prevalecer a regra. São dois conceitos que 
embora sugiram uma dicotomia, são muito mais vetores 
que pontos. Tanto o alisamento quanto o estriamento do 
espaço acontecem de forma constante. São operações 
espaciais que territorializam, desterritorializam e 
reterritorializam constantemente. 

O morador em situação de rua aqui, não é visto 
como um “ser” advindo do espaço liso. Esse conceito, 
não apenas transforma tais moradores em caricaturas 
estranhas, quase ficcionais, como também ordena o 
discurso de forma dicotômica. O fato de tais moradores 
transitarem entre as duas apreensões espaciais 
estudadas anteriormente é o que pontua esse estudo 
como fundamental neste extenso desenvolvimento. 
Em geral, salvo exceções que possivelmente existem 
mas não foram encontradas nem computadas neste 
trabalho, a imensa maioria dos moradores em situação 
de rua não nasceram nas ruas. São moradores que por 
diversas razões combinadas se encontram hoje em 
situação de rua. Esse fato é importante pontuar, pois 
levam em si, o conhecimento “base” da cidade. Suas 
transgressões nas normas espaciais e convenções, 
estudadas aqui, são parte de uma linguagem aprendida 
e desenvolvida, também, em situação de rua. 

Essa fluidez entre a apreensão lisa e 
estriada dos espaços é estudada por Peter Pal 
Pelbert, baseado nos estudos de Deleuze e Guatarri, 
como uma caraterística nômade. Ou ainda, como um 
conhecimento nômade dentro de um modo de agir. 
Pelbert, ao longo dos últimos anos, escreveu alguns 
artigos sobre esse tema, e recentemente organizou um 
curso intitulado “Pensamento Nômade”, onde discutiu 
e aprofundou assuntos sobre o tema. O conteúdo 
desse curso parece situar melhor a relação do conceito 
territorial, justamente essa dimensão estudada por 

Deleuze e Guatarri, dentro de uma temática possível 
de ser operada na problemática dos moradores em 
situação de rua. 

Para Pelbert, o nômade é “aquele que deixa 
um território” ou ainda “aquele que se desterritorializa. 
Para o nômade o território é o movimento.” Tanto o 
trecho anterior, como os que virão a seguir foram 
extraídos da aula 1 e 2 do curso referido anteriormente. 
Nessas primeiras aulas, Pelbert situa o nômade, ou 
melhor, desitua o pensamento sobre o nomadismo 
de uma necessária relação com o sujeito em si, 
fazendo com que suas características possam ser ora 
observadas em sua maneira de estar no espaço, ora na 
sua maneira de produzir o espaço. Ao longo das aulas 
é muito claro as possíveis relações com a problemática 
dos moradores em situação de rua, mesmo embora, em 
razão da produção desta dissertação, elas tenham sido 
assistido com o olhar prismático que provavelmente já 
estaria buscando tais conexões. Durante os primeiros 
momentos, o professor lança diversas concepções do 
que viria a ser um nômade, mesmo que por vezes no uso 
de frases soltas em meio a um discurso, para construir 
aos poucos uma ideia multifacetada desse conceito. Na 
citação a seguir, dentro do estudo dos moradores em 
situação de rua, a relação é quase direta: “O nômade 
essencialmente se distribui no espaço com grande 
possibilidade de abandono.” (PELBART, 2018)

Na situação de rua, a instabilidade da paragem 
é uma característica constante. Dorme-se em baixo de 
uma marquise até que o dono da loja que construiu tal 
marquise, por meio de grades, de pontas metálicas ou 
de qualquer outro dispositivo hostil, impede que esse 
espaço possa servir de proteção para o morador em 
situação de rua. O mesmo acontece em praças, em 
viadutos e em diversos espaços pela cidade. Por vezes 
essa expulsão é feita pelo setor privado, por vezes pelo 
setor público. Por vezes ainda, até mesmo por grupos 
de próprios moradores em situação de rua que conflitam 
com um ou outro sujeito. A situação de rua, enquanto 
agenciamento espacial, tensiona o poder sobre o 
espaço. Tensiona as fronteiras que anteriormente 
estariam claramente desenhadas num conhecimento 
comum. Conforme Pelbert, “o território nômade 
possue as fronteiras borradas. Os territórios sociais, 
familiares, ideológicos, sexuais e segmentais não estão 
delimitados enquanto regiões. O nômade, é aquele que 
cavalga as fronteiras e as linhas de fuga.” Ainda sobre 
o nômade em si: “ O nômade faz fugir um mundo, e faz 
em torno de si um territótio liso”. (PELBART, 2018)

O morador em situação de rua, visto sobre 
esse prisma, é essencialmente um nômade. Que não só 
carrega sua casa consigo, como também, pelo fato de 
ter em si o movimento como território, carrega uma força 
desterritorializante que tensiona os espaços estriados, 
os espaços que são institucionalmente controlados, 
fazendo surgir assim um mundo outro, dentro do mundo 
mesmo. Ou seja, naquele mesmo viaduto, existem 
mais de uma concepção de viaduto que transitam por 
linguagens diferentes. Nessa equação, o morador em 
situação de rua, tem como característica tensionar a 
ideia de que aquele espaço deveria ser utilizado para 
isto ou aquilo dentro de uma narrativa institucional. 
Não significa necessariamente que os moradores em 
situação de rua confundam ou conformem por si os 
valores do que viria a ser uma casa, uma rua ou seu 
espaço privado. O fato é que a situação de rua é, por si 
mesma, uma força desterritorializante dentro da noção 
urbana. Tais linhas de fuga, que são criadas incendiando 
as noções de pra que serviria uma calçada ou um 
viaduto, são justamente as linhas por onde os nômades 
transitam. O não estar totalmente desterritorializado, 
mas ao mesmo tempo estar vetorialmente contra um 
sentido territorial preestabelecido é o que faz com que o 
conceito de nômade e de território nômade funde, nesse 
trabalho, uma estrutura fundamental para estudar os 
moradores em situação de rua. O estar “nômade” para 
Pelbert é um território em movimento, onde “andar é 
desprender-se e não necessariamente acumular”. 
(PELBART, 2018)

Sendo assim, o território, o morador em situação 
de rua e suas características no espaço acontece numa 
ideia de nomadismo. Uma das conclusões provisórias 
dessa trajetória conceitual sobre o território é que 
parece ser fundamental compreender essa dimensão 
nômade, para poder, então, começar a elaborar uma 
política que aja sobre tais moradores. Caso contrário, 
o que parece poder acontecer, justamente pela falta de 
aprofundamento, é que a força institucional aplicada 
sobre a força nômade, ou seja, as próprias políticas 
públicas nesse caso, podem justamente causar uma 
reação oposta. Tal reação pode aumentar a fenda entre 
duas concepções muito diferentes de territórios. A ação 
do poder público sem um conhecimento sobre essas 
dimensões cria um ambiente onde a dicotomia se abre, 
de um grupo contra o outro, mesmo que o “outro” grupo, 
essencialmente seja composto por sujeitos sem grupo, 
enquanto o outro lado supostamente aja em prol de 
uma ajuda social sobre esses outros sujeitos. 
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Pelbert, estudando a dimensão política desse 
nomadismo, fala sobre esse conflito: “A sociedade tem 
medo de um fluxo nômade que a desterritorialize, que 
desmanche as demarcações em que ela está apoiada 
e baseada” (PELBART, 2018). Ou seja, embora aqui 
se estabeleça uma ponte para outra etapa do trabalho, 
que se aprofundará às respostas que o poder público 
oferece sobre a questão dos moradores em situação 
de rua, já se pode apontar para uma dissonância da 
própria concepção territorial que existe entre as forças 
que estão dispostas nas equações da problemática dos 
moradores em situação de rua. Para o estado, ou para 
a sociedade em geral, um sujeito habitar uma praça é 
um risco. Um risco para ele, um risco para a noção de 
espaço público e privado, um risco para a concepção da 
organização urbana e para a distribuição de recursos 
públicos. Mas aparentemente, mais que isso, um risco 
de questionar o modus operandis de uma sociedade 
cujas forças de desterritorialização de suas bases são 
vistas como um conflito que deva ser evitado. 

A ideia de homeless é fundamentalmente um 
problema urbano e social pois dentro da organização da 
cidade, as pessoas moram em habitações, sejam elas 
casas, prédios ou até barracos. Estar sem casa, não 
diz respeito apenas ao sujeito que se encontra nessa 
situação como também aos que não se encontram. 
Essa dimensão ganha mais força ainda, quando 
retomamos a ideia da terminologia oficial adotada no 
Brasil: em situação de rua. Em geral, grande parte do 
que se fala sobre moradores em situação de rua está 
“em” algum estado. O sujeito pode estar “em tratamento” 
contra as drogas ou “em um aprofundamento do 
vício”. Assim como as políticas públicas, embora até 
contemplem uma ideia de transição entre a rua e 
uma ressocialização, parecem admitir que nada está 
estático. Pessoas estão entrando ou saindo da situação 
de rua, entrando e saindo de programas, aderindo ou 
não aos equipamentos sociais, mas nada parece estar 
estático. Nesse cenário instável da rua, parece ser 
fundamental, através de toda essa trajetória conceitual 
de estudo sobre o território prismando a problemática 
dos moradores em situaçãode rua, compreender que o 

território do qual tratamos também é instável e também 
está “em” movimento. No atual capítulo, partindo de 
uma definição léxica e objetiva de que o território é 
definido como um ponto estático, pertencente a algum 
poder, percebemos que essa definição é insustentável 
ao relaciona-la com a complexidade da problemática 
dos moradores em situação de rua. 

O território parece fazer sentido na narrativa 
dos moradores em situação de rua, quando levados 
em conta os fatores políticos, psicológicos, subjetivos 
e idiossincráticos da situação de rua. Durante todo o 
aprofundamento teórico, a ideia de “territórios nômades” 
e a própria relação da situação de rua com o nomadismo 
estudada por Peter Pal Pelbert parece ser o conceito 
que mais destranca novas portas de percepção sobre o 
tema. Através desse caminho, parece ser possível não 
apenas compreender parte da lógica dos moradores 
em situação de rua, como também, parece ser possível 
trançar novos entendimentos para concepção de 
políticas mais efetivas e mais adequadas. 

Figura  24. Fotografia : Guihermo Gil
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respostas do poder público

Na atual conjuntura econômica e política 
brasileira, os problemas sociais enfrentados pelas 
classes e grupos menos favorecidos tendem a fazer 
parte da agenda, ao menos na teoria, das instituições 
públicas que são especializadas nesse tipo de 
ação. É comum, tanto no discurso político e escrito 
como inclusive nesta dissertação, falarmos sobre a 
resposta do poder público a determinadas situações. 
O objetivo dessa etapa, é explorar em que definição a 
ideia de “política pública” parece fazer sentido para a 
problemática dos moradores em situação de rua, e de 
que maneira acontecem no território urbano as ações 
e projetos que o poder público “responde” à situação 
de rua.

Para que haja uma resposta, normalmente 
há de se haver uma pergunta. Equação, no mínimo 
óbvia, ao menos no sentido semântico. Porém a 
cada aprofundamento do estudo na problemática dos 
moradores em situação de rua, é possível perceber que 
a escolha pela aparente obviedade, por vezes, deixa 
para trás caminhos importantes no objetivo de atalhar 
para a solução do “problema” que os moradores em 
situação de rua parecem causar na cidade. Nesse 
sentido algumas ações do poder público, na resposta 
direta de “retirar os moradores” da situação de rua, 
por vezes são executadas com imprecisão, força 
desnecessária ou sem o devido acompanhamento 
social, como são os casos dos chamados “arrastões 
policiais”, das internações compulsórias, dos albergues 
sem estrutura entre outras situações desastrosas. No 
caso da problemática dos moradores em situação de 
rua, como foi visto tanto na introdução, na identificação e 
nas questões de território estudadas nesta dissertação, 
a complexidade e dissonância que existe na relação 
entre os atores envolvidos nesse fenômeno urbano e 
social causam uma série de fatores que transcendem 
a solução primária de apenas prover uma casa aos 
moradores que não a possuem. 

Para esta etapa do estudo, serão apresentadas 
e comentadas algumas políticas públicas efetivas, 
focando na cidade de Porto Alegre. Neste trabalho, 
quando o termo “políticas públicas efetivas” é utilizado, 
fala-se de ações que a instituição pública desempenha 

diretamente com os moradores de rua, sejam elas 
ações isoladas como, por vezes, políticas recorrentes, 
como é o caso dos albergues por exemplo. 

Ao longo do trabalho, vem sendo explorado o 
fato de que a situação de rua traz consigo elementos 
mais complexos que o simples “estar” ou “não estar” 
na rua, de maneira que a problemática dos moradores 
em situação de rua parece que não será resolvida 
simplesmente tirando-os da rua e colocando-os em 
alojamentos. Talvez entre outros tantos equívocos que 
existem nessa resolução proposta pelo poder público, 
é o poder incisivo que o estado parece determinar 
sobre moradores, que embora estejam em situação de 
rua, levam consigo os mesmos direitos humanos de 
qualquer outro cidadão.  

  Antes de aprofundar nas políticas, entretanto, 
cabe contextualizar o enredo público-político que essas 
ações são empregadas. Embora já tenha sido dada 
uma introdução ao tema, mostrando alguns pontos que 
antecederam a Política Nacional para a População em 
Situação de Rua em 2009, o texto dessa lei e outras 
que foram originadas a partir dela prumam grande parte 
das políticas públicas atuais. 

Alguns pontos históricos serão pontuados 
afim de enriquecer e embasar a discussão sobre 
as ações do poder público. Em 1993, o Congresso 
Nacional aprovou a Lei Orgânica da Assistência Social 
(LOAS), que regulamentou os Artigos 203 e 204 da 
Constituição Federal, “reconhecendo a Assistência 
Social como política pública, direito do cidadão e 
dever do Estado, além de garantir a universalização 
dos direitos sociais”. Posteriormente, a LOAS recebeu 
alteração para a inclusão da obrigatoriedade da 
formulação de programas de amparo à população em 
situação de rua, por meio da Lei n 11.258/05, de 30 de 
dezembro de 2005 (FEDERAL, 2008, p. 6). De acordo 
com a legislação, portanto, o poder público municipal 
passou a ter a tarefa de manter serviços e programas 
de atenção à população de rua, garantindo padrões 
básicos de dignidade e não-violência na concretização 
de mínimos sociais e dos direitos de cidadania a esse 
segmento social.

Essa lei, que inclusive antecede a 
Política Nacional, citada anteriormente, desloca a 
responsabilidade que até então era de propriedade 
específica das secretarias de assistência sociais 
das cidades, para o Estado, fazendo com que as 
políticas que visam a problemática dos moradores em 
situação de rua, que por direito constitucional devem 
ser consideradas cidadãos integrais, também sejam 
desenvolvidas sob um prisma interdisciplinar e integral. 

Ainda anterior a essa lei, o artigo 5º da 
Constituição Federal (garantindo a igualdade de todos 
os cidadãos brasileiros perante a lei e a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade)  e o artigo sexto 6º da Constituição 
Federal (que garante os direitos sociais a educação, 
a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, 
a previdência social, a proteção à maternidade e à 
infância, a assistência aos desamparados) servem de 
base absoluta inerentemente a qualquer política pública 
que venha a ser desenvolvida. 

Nesse contexto legal, coube à administração 
pública das cidades a interpretação e aplicação das 
leis federais na escala municipal. O fenômeno de 
morar em situação de rua ocorre principalmente nas 
grandes capitais, devido tanto a aparente gama de 
oportunidades que atraem pessoas do interior, e 
por vezes, não absorvidas pelo mercado enxergam 
nas ruas a possibilidade de permanência na cidade, 
como também o fato da própria “rua” das capitais 
serem dotadas de uma capacidade de absorção de 
moradores muito distinta de, por exemplo, uma cidade 
pequena no interior do estado. Esse fato parece, ao 
mesmo tempo, atrair e proporcionar que a vida em 
situação de rua seja um mundo diferente, como já foi 
comentado em outras oportunidades neste trabalho, 
tanto pela informalidade dos trabalhos que nela existem 
como pelo acesso e contato com a violência, drogas, 
disputas e outras singularidades. O Estado exerce 
nesse contexto uma tarefa multifacetada, que pelo 
menos duas vias distintas merecem ser destacadas. 
A primeira é garantir os direitos básicos da população 
em situação de rua enquanto cidadãos. A segunda, 
é garantir o funcionamento dos espaços públicos e 
espaços urbanos para a população em sua totalidade, 
espaços esses que essa população acaba ocupando.

Ao longo do desenvolvimento deste trabalho 
as pesquisas e a própria política pública que resultou na 
PNMR é referenciada como um dos principais marcos 

dessa pesquisa. Em seus textos, é possível encontrar 
um perfil estatístico da população em situação de rua 
que correspondia aos anos de 2007 a 2009, anos em 
que as pesquisas foram realizadas. A maior parte da 
população desabrigada é do sexo masculino, com 
idade média entre 25 e 44 anos, sabe ler e escrever, 
porém não completaram o ensino fundamental, desta 
forma constata-se que grande parte dessa população 
afirma ter ido morar na rua por causa do desemprego, 
seguido de motivos como desavenças com pais e 
familiares, continuando a residir na mesma cidade, 
sendo que aqueles que foram morar em outra cidade 
se deslocaram em função da procura por emprego. 
Aproximadamente a metade dos entrevistados estão 
nas ruas há mais de 2 (dois) anos, possuem familiares 
na própria cidade e procuram com pouca frequência 
os abrigos. Assim, mais de 20% (vinte por cento) dos 
entrevistados não possuem qualquer documentação, 
sendo que 70% (setenta por cento) dos que 
trabalham, a maior parte é como “flanelinha”, apesar 
de no passado terem trabalhado na construção civil, 
entretanto, aqueles moradores de rua que relataram 
terem trabalhado com carteira assinada afirmam que 
tal situação havia ocorrido há mais de 5 (cinco) anos. 
Por fim, 80% (oitenta por cento) alegam fazer apenas 
uma refeição ao dia e 30% (trinta por cento) declaram 
ter algum problema de saúde.I

Os dados são comumente apresentados 
sob a forma de porcentagens e estatísticas quando 
utilizados para embasar novas políticas públicas ou 
ações sociais. É de extrema dificuldade a proposição 
de novas formas de coleta de dados ou informações 
sobre grupos sociais, que não uma pesquisa orientada 
por um órgão ou instituição especializada, porém o que 
se observa, é que muitas das ações sociais e políticas 
públicas que são efetivamente postas em pratica de 
forma truculenta (como as abordagens policiais) ou as 
próprias políticas assistenciais como os albergues não 
resultam em uma melhora de vida da população em 
situação de rua nas capitais, pelo contrário, o que se 
observa é um crescimento exponencial do número de 
pessoas que ingressa na situação de rua. O risco de 
conformar uma população em situação de rua através 
de dados talvez esteja justamente na necessidade 

I  Dados extraídos diretamente da Política Nacional 
para Moradores em Situação de Rua do Governo Federal, 2008 e da análise 
de Ludmila Vasco de Toledo Pereira para a Revista Especialize On-line 
IPOG - Goiânia - 8ª Edição nº 009 Vol.01/2014 dezembro/2014
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de padronização de um grupo social, que como 
este trabalho está contemplando, é essencialmente 
desfiliado das práticas formais do cotidiano urbano. 

A leitura dessa população é prumada, 
portanto, de antemão pela instituição que a executa 
em uma padronização aparentemente necessária, 
buscando assim, extrair os perfis dessa população. 
Em 2016, em um dos Textos de Discussão, que foram 
documentos e estudos lançados pelo IPEA - Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada, foi publicado um 
artigo intitulado “Estimativa da População de Rua no 
Brasil”, onde justamente se analisa alguns resultados 
da década anterior e uma analise dos dados que se 
tinham até então. O autor, Marco Antonio Carvalho 
Natalino, sinaliza que a ilegibilidade dessa população 
limita o, assim chamado, fazer estatal, bem como o 
monitoramento e o acesso ao registro sobre essa 
população. 

Na conceitualização de Natalino (apud 
Schuch, 2015), tornar uma população legível ao 
Estado implica em procedimentos de padronização 
que configuram espécies de “mapas abreviados” 
que refazem as realidades que retratam e que são 
fundamentais para a ação (NATALINO, 2016, p. 7).  
Aqui, a ideia de “mapas abreviados” nos introduz a 
ideia de que tais dados e padronizações provavelmente 
subtraiam informações ou caminhos que não são 
levados em conta na concepção de tais respostas do 
poder público à problemática dos moradores em situação 
de rua. Ainda, na sequencia do texto, Natalino pontua:  
“(...)entretanto, como é possível perceber no caso das 
práticas de inscrição política da população de rua no 
Brasil, tais técnicas de legibilidade não são apenas 
isso: ao mesmo tempo em que simplificam, classificam 
e conformam uma “população” às possibilidades do 
governo (NATALINO, 2016, p. 7)”.

Desse modo, lança-se uma hipótese crítica 
embasada nessa citação do autor: o Estado constrói as 
políticas públicas através das informações mapeadas 
nas pesquisas, o que exclui desde o momento da 
concepção de tal política, ideias que estejam situadas 
fora das ações das pesquisas. Sabe-se também que as 
secretarias municipais e as gestões dos municípios em 
geral são responsáveis por grande parte das políticas 
específicas, ou seja, após instancias superiores de 
determinações gerais, as ações das instituições 
públicas são planejadas pelo município, baseadas nos 
grandes planos nacionais. Porém, durante muitos anos 

as pesquisas municipais sobre moradores em situação 
de rua são escassas ou até inexistentes. Nesse ponto, 
Natalino adverte: “Há que se ressaltar os limites deste 
estudo. Ele não é capaz de informar estimativas 
precisas para cada município. Como é sobre a gestão 
municipal que recai parcela fundamental das políticas 
públicas voltadas para esta população, a estimativa 
aqui apresentada não substitui a necessidade de 
estimativas mais precisas para que cada município 
possa planejar suas ações” (NATALINO, 2016, p. 25).

Esse breve contexto nos conduz ao ponto 
central deste capítulo: as respostas que o município 
exerce sobre a problemática dos moradores em 
situação de rua. Sabe-se, portanto, que as políticas 
para essa população são baseadas, nos princípios de 
suas fundações, no PMNR, seguido pelas pesquisas 
e documentos a nível federal que ruma diretamente 
para os municípios, os quais são responsáveis pelo 
refinamento, aprofundamento, concepções e execuções 
de políticas públicas específicas. 

Na cidade de Porto Alegre, a pesquisa mais 
recente, até a escrita desta dissertação, data em 
2016. A realização desse estudo foi através de um 
desenvolvimento conjunto entre a FASC – Fundação de 
Assistência Social e Cidadania e o Instituto de Filosofia 
e Ciências Humanas da UFRGS sob a forma de um 
contrato com a Prefeitura de Porto Alegre. Para esse 
estudo foram preparados técnicos específicos para sua 
realização e também contaram com a participação de 
representantes da própria população em situação de 
rua. Nessa pesquisa, em questões numéricas, foram 
contabilizados 2.115 pessoas vivendo nessa condição 
em Porto Alegre (SCHUCH; GEHLEN; SANTOS, 2017, 
p. 25). A pesquisa se aprofundou, além das perguntas 
básicas, questões sobre hábitos cotidianos, identidades 
sociais, étnicas e culturais. Também foi possível 
analisar a quantidade de moradores em situação de rua 
por bairro. Como era esperado e previsível, baseando-
se em grande parte dos estudos sobre o tema, a 
preferencia pelos bairros centrais faz com que sejam 
identificados 40% do total da população nesses bairros.

Albergues

Os alojamentos e albergues para moradores 
em situação de rua são um dos pontos centrais das 
proposições de grande parte das cidades do mundo que 
lidam com a problemática dos moradores em situação 
de rua. Historicamente os albergues são espaços de 

pernoite, normalmente com estrutura mínima e quartos 
conjuntos. Tanto privados, quanto pertencentes às 
igrejas ou, como será estudado aqui, pertencentes 
ao poder público os albergues são destinados a 
andarilhos, estudantes, pessoas de baixo ou nenhum 
poder aquisitivo e não dispõe de grandes estruturas.  
Também recebem o nome de “casa de apoio” ou “casa 
de caridade” em dependendo da época e do local que 
se obtém a informação. 

Ao longo do tempo, as grandes cidades 
brasileiras começaram a contar com esse tipo de 
estrutura, e normalmente são coordenadas pelas 
Secretarias de Assistência Social de cada município. 
Porém, muito embora a lógica que ampara esse tipo 
de política é simples e sensata – dar aos moradores e 
situação de rua um lugar para dormir – o que se enxerga 
na realidade são locais sem estrutura e sem preparo para 
receber os moradores em situação de rua. Conforme 
Ludmila Vasco de Toledo Pereira, pesquisadora do 
Mato Grosso que escreveu alguns trabalhos sobre esse 
tipo de espaço, verifica um padrão pelos albergues 
brasileiros, o qual descreve como “a arquitetura com 
a qual nos deparamos são edificações simples, com 
fachadas humildes, de baixo custo, visivelmente sem 
estrutura adequada para oferecer um melhor trabalho 
de inclusão para os desabrigados”(PEREIRA, 2014, p. 
8). Na grande maioria das vezes se tratam de prédios 
adaptados para essa função, que já não contavam com 
uma estrutura prévia. Conforme Pereira:

“Após visita a vários abrigos (...)  
podemos relatar que a arquitetura 
desses abrigos são simples, e 
projetadas como se não tivesse 
importância, muitas vezes falhando 
na setorização, dimensões dos 
ambientes, na escolha dos materiais, 
revestimentos e cores, assim consegue 
se concluir a ausência de valor que 
se é dado a esse tipo de construção, 
como não precisasse de grandes 
estruturas, faltando planejamento de 
acordo com o orçamento oferecido, 
e principalmente faltando um 
estudo psicológico dos moradores 
de rua, para obter qual seria a 
melhor arquitetura para esse tipo de 
instituição”(PEREIRA, 2014, p. 11).

Como tem sido estudado ao longo deste 
trabalho, a situação de rua é um modelo outro de 
apropriação urbana, que difere desde o cerne da 
conotação de uma rua do modelo formal de utilização 
da cidade, prumada por convenções institucionais e 
sociais. O motivo pelo qual as pessoas ingressam na 
situação de rua, como também já foi estudado, são 
muitos. A desestabilização do vínculo familiar e social 
aliado a fatores psicológicos prévios ou posteriores a 
ida às ruas faz com que em algum momento a morada 
tradicional passou a não ser mais compatível com 
a situação da pessoa em questão. Isso inclui tanto 
os moradores que optaram pela vida em situação de 
rua, pelos que foram forçados ou expulsos de suas 
residências (tenha sido essa expulsão induzida por 
fatores familiares e/ou econômicos), pelos moradores 
de outras cidades que por motivo ou outro tentaram 
ou conseguem uma ocupação nas capitais e ainda 
egressos do sistema penitenciário. Em qualquer um dos 
casos, parece ser incompatível a estrutura oferecida 
pelos albergues, como pontua Pereira: “(...) quando por 
algum motivo resolvem resgatar sua inclusão social, 
se deparam com instituições que mais parecem uma 
prisão, utilizando esquadrias com grades iguais de 
penitenciárias, pintadas sempre com cores escuras, 
sem área externa de convivência” (PEREIRA, 2014, p. 
11). 

Para contextualizar na cidade de Porto Alegre, 
como já foi apresentado anteriormente, a cidade 
conta, conforme a pesquisa de 2016, com no mínimo 
2.115 moradores em situação de rua. No site oficial 
da prefeitura de Porto Alegre , conseguimos obter o 
número de albergues e vagas que existem hoje para 
essa população. Atualmente a cidade conta com 
três albergues destinados à população em situação 
de rua. O Albergue Felipe Diehl que conta com 205 
vagas, o Albergue Municipal que conta com 120 vagas 
e o Albergue Dias Cruz que conta com 90 vagas.  
Totalizando 415 vagas para moradores em situação de 
rua. Ainda que suas estruturas fossem compatíveis com 
a necessidade dessa população, o número de leitos 
disponíveis para a população em situação de rua não 
chegaria a nem um quarto do necessário para toda a 
população medida na pesquisa referida anteriormente. 

Na publicação” População de Rua – políticas 
públicas, práticas e vivências”, que vem sendo utilizada 
ao longo deste trabalho como um dos materiais de apoio, 
estão presentes relatos coletados pelos pesquisadores 
responsáveis dos próprios moradores em situação 
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de rua. No momento em que se comentam sobre os 
albergues, um morador ouvido pelos pesquisadores 
relata: “os que estão na rua não acessam as casas 
(casas de apoio, albergues) porque são humilhados. 
Por isso estão na rua. Lá é horário para tudo. Tem que 
calar a boca, tem que tirar o boné, tem que fazer os que 
eles querem” (SCHUCH; GEHLEN; SANTOS, 2017, 
p. 45). O mesmo morador, também comenta sobre o 
processo de entrada e triagem de entrada: 

“Se tu tiver que ficar calado numa 
fila pra pegar a fichinha pra entrar no 
albergue já tem que calar a boca, se 
tu falar tu é suspenso. Aí tu tem que 
ficar numa fila (...) tu não pode sentar, 
tem que ficar em pé esperando a tua 
ficha. Tem que ficar de pé até subir 
para a hora do banho. Então o que 
acontece? Porque eu vou subir lá no 
albergue, ficar lá no albergue sendo 
que eu posso ficar aqui na Borges? 
Onde vão trazer comida, ninguém 
vai tirar meu boné, ninguém vai 
pedir nada” (SCHUCH; GEHLEN; 
SANTOS, 2017, p. 45).

Essa mesma descrição pode ser ouvida em 
inúmeras conversas com os moradores em situação 
de rua que traduzem sempre a mesma conclusão de 
que o modelo proposto pelos albergues para abrigar os 
moradores em situação de rua não condiz com contraste 
encontrado na vida nas ruas. E muitas vezes, como se 
observa nessa fala acima, é um tipo de estrutura que não 
apenas deixa de absorver, como afasta os moradores 
em situação de rua de equipamentos com o esse. Outra 
característica encontrada no site da prefeitura de Porto 
Alegre, é que os albergues funcionam rigorosamente 
das 19h às 7h da manhã, não sendo possível a 
permanência dos moradores nem antes nem depois do 
horário. Enquanto administração do espaço, poder-se-
ia dizer que é compreensível que haja um tempo para 
que o espaço seja reorganizado para o dia seguinte, e 
que essa rigorosidade de horário é necessária para o 
funcionamento geral da casa. Porém, como é possível 
observar desde o início deste estudo, tratamos de 
uma população desfiliada socialmente, heterogênea 
e desprovida de hábitos exatos, ou pelo menos 
formalmente compreendidos. Não bastando, na maioria 
dos casos, essa população também é desprovida de 
uma organização temporal precisa. Portanto, é possível 
concluir momentaneamente que os albergues não 

possuem a estrutura adequada enquanto arquitetura, e 
não possuem a estrutura funcional de atrair e abrigar os 
moradores em situação de rua e ainda que possuíssem, 
não disporiam de vagas para essa população. 

 A cidade de Porto Alegre também dispõe 
de outros equipamentos de assistência social para a 
população em situação de rua. Equipamentos parecidos 
com os que serão apresentados a seguir podem ser 
encontrados em muitas capitais do Brasil, embora a 

administração de cada uma delas caibam sempre ao 
próprio município, e provavelmente diferem em alguns 
pontos.

Embora os albergues ocupem uma posição 
de destaque, tanto nas mídias quanto no pensamento 
comum sobre os moradores em situação de rua, 
quando falamos em espaços destinados a eles na 
cidade e a ação do poder público, grande parte das 
capitais brasileiras contam também com uma estrutura 
de centros de convivência, centros de recuperação, 
casas de repouso e restaurantes populares também. 

Os equipamentos que existem em Porto Alegre 
são de responsabilidade administrativa da FASC, mais 
especificamente do Núcleo de Acolhimento da FASC, 
conforme estudo realizado pela pesquisa da publicação 
“População de Rua: políticas públicas, práticas e 
vivências” (SCHUCH; GEHLEN; SANTOS, 2017, p. 
55). Muitos desses serviços, como algumas repúblicas 
e albergues conveniados, como são chamados, são 
serviços terceirizados. Conforme SCHUCH, “Há, a 
percepção de um processo de precarização funcional, 
mascarada pelo crescente uso de serviços terceirizados 
que afetam o cotidiano de trabalho de várias formas” 
(SCHUCH; GEHLEN; SANTOS, 2017, p. 56). Dentre 
essas formas, SCHUCH destaca a “impossibilidade de 
seleção funcional com perfil específico para trabalho 
com população de rua, transitoriedade de equipes, e 
a ausência de qualificações necessárias” (SCHUCH; 
GEHLEN; SANTOS, 2017, p. 56–57). 

Traços como esses, começam a compor um 
quadro de amparo social mal executado, onde tanto a 
concepção quanto a execução dos serviços não parece 
estar condizente com a população a qual os serviços 
são destinados. Essa chamada “rede conveniada” de 
serviços de proteção e amparo à população de rua 
também possui atritos com a própria contratante, que 
nesse caso é representada pela FASC. Conforme 
uma gestora de um desses albergues conveniados, 
em conversas registradas por SCHUCH, é possível 
perceber uma crítica sobre a relação entre as entidades 
públicas e provadas envolvidas no processo e no 
resultado prático nos moradores em situação de rua:

“Nós temos uma discussão com a 
FASC que é política. Nós temos uma 
posição política de que é pública e 
deveria ser provida pelo Estado. No 
momento em que o Estado não pode 
prover tudo, então precisa respeitar 
a parceria. Ai entra o tratamento 
conosco. Para convênios há muitas 
regras. Há muita diferença entre quem 
está aqui e quem recebe a prestação 
de contas. Nós não podemos comprar 
uma medicação para um usuário. Mas 
quem compra?” (Gestora do Abrigo) 
(SCHUCH; GEHLEN; SANTOS, 
2017, p. 58). 

Figura  25. Fonte: Acervo Site Jornal Zero Hora
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Outro ponto a se considerar em abrigos, casas 
de acolhida e albergues é que existe um tempo de 
permanência máxima, que normalmente varia de 15 a 
30 dias seguidos. Logo após esse período, “o usuário 
deve permanecer 90 dias fora desse serviço para que 
possa reingressar. Pessoas que estão trabalhando, 
normalmente podem permanecer um tempo a mais 
nos albergues” (SCHUCH; GEHLEN; SANTOS, 
2017). A justificativa é a rotatividade e a não criação 
de grupos permanentes, para que mais moradores em 
situação de rua possam ser atendidos ao longo de um 
período. Questiona-se aqui um tratamento igual para 
uma população que não é, como já tem sido visto ao 
longo deste trabalho, homogênea, pelo contrário, é 
permeada justamente pela grande heterogeneidade de 
características e histórias. Portanto, alguns moradores 
em situação de rua talvez conseguissem o suporte 
necessário em duas semanas e outros em um ano. 
Esse tempo transcende a mera estipulação de uma 
regra, para o tratamento caso a caso. 

Ainda seguindo o estudo realizado 
por SCHUCH, foram listados alguns modos de 
funcionamento desses espaços de acolhida, pernoite 
ou convivência, tanto da rede própria da FASC quanto 
da rede conveniada. Entre elas, a primeira característica 
ou regra dessas casas é que as mulheres, idosos e 
adoecidos tem prioridade nas filas. A flexibilização dos 
horários acontece apenas em casos de saúde ou de 
trabalhos específicos, acordados e documentados. 
Outra característica é que as entradas, saídas e acessos 
em geral são organizadas por meio de filas e fichas. É 
exigido o cadastramento de todos que forem acessar os 
serviços com a documentação original, politica essa que 
visa estimular a documentação dos usuários e coibir a 
entrada de “desconhecidos” ou “perigosos”. A revista 
pessoal, para inibir a entrada no local com armas, 
facas, e outros elementos que podem ser considerados 
perigosos também é um padrão de funcionamento 
desses espaços. Alguns desses espaços contam com 
guarda volumes e até detector de metais. (SCHUCH; 
GEHLEN; SANTOS, 2017, p. 61–63)

Uma crítica que poderia ser conferida no 
espectro geral desses espaços, é que o foco no 
indivíduo, ou seja, a seleção um a um dos usuários, 
e não em grupos e famílias juntamente com a grande 
quantidade de burocracia e regras para acesso e uso 
dos espaços geral um ambiente que se distancia de 
um “lar” ou um espaço de “acolhimento”. Característica 
essa que parece reafirmar a desfiliação social e familiar 

que, como já se tem desenvolvido neste trabalho, é 
uma das principais características dessa população em 
situação de rua.

Ainda nas regras e características desses 
espaços, como quase um consenso, “não é permitida 
a entrada de pessoas que estejam alcoolizadas ou sob 
o efeito de drogas, bem como é proibido o uso dessas 
substâncias no interior desses espaços” (SCHUCH; 
GEHLEN; SANTOS, 2017, p. 65).

Destaca-se ainda a existência de outros 
serviços e espaços fundamentais para essa população 
propostos pela FASC. O primeiro a ser pontuado são 
os “Centro Pop”, que diferentemente dos albergues que 
funcionam no período da noite, esses espaços abrem 
durante o dia para que os moradores em situação de rua 
possam lavar suas roupas, tomar banho e se alimentar. 
Especificamente os Centros Pop são diferentes dos 
outros equipamentos encontrados na cidade, tanto em 
sua concepção como na percepção dos moradores em 
situação de rua, fato esse presente tanto em conversas 
com essa população como nos relatos encontrados 
nos registros realizados por SCHUCH (SCHUCH; 
GEHLEN; SANTOS, 2017, p. 66). Esses espaços são 
desenhados para acolher, mas para também prover 
uma certa autonomia da população em situação de rua, 
com o ingresso menos burocrático e o espaço gerido 
inteiramente pela FASC. Bem como esse equipamento, 
destaca-se a EPA, Escola Porto Alegre que conta com 
inúmeras atividades de formação para moradores em 
situação de rua que são fundamentalmente pedagógicos 
e educativos como aulas de artes, escultura, fotografia, 
dança, exercício físico e esportes entre outras. 

Outro destaque dos serviços oferecidos pela 
FASC é o Consultório na Rua, política oriunda do PMNR 
em políticas que foram desenvolvidas pelo Ministério 
do Desenvolvimento Social. Conforme o texto oficial da 
Política Nacional de Atenção Básica, no que trata da 
população em situação de rua: “no Consultório na Rua, 
o atendimento é feito por equipes multiprofissionais 
que contam com enfermeiros, psicólogos, assistentes, 
técnicos ou auxiliares de enfermagem, técnicos 
em saúde bucal, cirurgião-dentista, profissionais/
professores de educação física ou profissionais com 
formação em arte e educação” (FEDERAL, 2008). No 
site da prefeitura de Porto Alegre, é possível encontrar 
a descrição “atendimento a população em situação de 
rua, com abordagem na rua e duas sedes, uma vinculada 
ao GHC (Grupo Hospitalar Conceição) e uma vinculada 

ao Centro de Saúde Santa Marta.”I Conforme o site, 
as principais atividades dessa prática é o atendimento 
na rua, e se necessário o encaminhamento para os 
hospitais, e o atendimento de condições de saúde, a 
verificação de adesão aos tratamentos e a realização 
de curativos.

Por fim, destaca-se os CREAS o os CRAS, 
órgãos cujas siglas representam respectivamente 
“Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social” e “Centro de Referência de Assistência Social”. 
Conforme um dos documentos oficiais do Governo 
Federal, publicado em 2011 intitulado “Orientações 
Técnicas: Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social” publicado pelo Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS: 

“Conforme dispõe a 
Tipificação Nacional de Serviços 
Socioassistenciais, o  CRAS, 
equipamento da Proteção Social 
Básica, visa a prevenção da ocorrência 
de situações de vulnerabilidade social 
e risco nos territórios, já o CREAS, 
equipamento da Proteção Social 
Especial de Média Complexidade, 
visa o trabalho social com as famílias 
e indivíduos em situação de risco 
pessoal e social por violação de 
direitos, ou seja, enquanto o CRAS 
previne situações de vulnerabilidade 
social e risco, o CREAS “trata” das 
consequências ocasionadas pela  
vulnerabilidade e risco social” 
(PEREIRA et al., 2011).

Na problemática dos moradores em situação 
de rua, o equipamento onde se pode encontrar mais 
serviços específicos para essa população, entre os dois 
citados é o CREA.II Esses equipamentos podem ser 
tanto situados de forma permanente na cidade como 
também construído de forma efêmera em determinados 
espaços onde o serviço possa ser necessário. O 
encaminhamento é feito pela FASC ou pode ser por 

I   alfa.portoalegre.rs.gov.br/carta-de-servicos/
consultorio-na-rua

II  Considerando a definição expressa na Lei nº 
12.435/2011, o CREAS é a unidade pública estatal de abrangência municipal 
ou regional que tem como papel constituir-se em lócus de referência, nos 
territórios, da oferta de trabalho social especializado no SUAS a famílias e 
indivíduos em situação de risco pessoal ou social, por violação de direitos. 
Seu papel no SUAS define, igualmente, seu papel na rede de atendimento.

procura própria.  Esses espaços oferecem serviços 
que visam a participação dos próprios usuários, onde 
compartilham com, por exemplo, os Centros POP o 
incentivo a autonomia, como pode ser observado no 
texto do documento, a função, nesse caso, do Estado 
“não deve ser de pressionar as pessoas para que 
assumam responsabilidades além de suas forças e 
de sua alçada, mas oferecer-lhe alternativas realistas 
[...] o Estado tem que se tornar partícipe, notadamente 
naquilo que só ele tem como prerrogativa, ou monopólio 
– a garantia de direitos”(PEREIRA et al., 2011, p. 19). 
Ainda conforme o documento, as funções dessa política 
pública são: 

“O fortalecimento da função 
protetiva da família; a construção 
de possibilidades de mudança 
e transformação em padrões 
de relacionamento familiares e 
comunitários com violação de direitos;  
a potencialização dos recursos para a 
superação da situação vivenciada e 
a reconstrução de relacionamentos 
familiares, comunitários e com o 
contexto social, ou construção de 
novas referências, quando for o caso;  
o empoderamento e a autonomia;  
o exercício do protagonismo e da 
participação social; O acesso das 
famílias e indivíduos a direitos 
socioassistenciais e à rede de proteção 
social; a prevenção de agravamentos 
e da institucionalização” (PEREIRA, 
2014, p. 51).

Basicamente, essas políticas visam não 
apenas prover como encaminhar os moradores em 
situação de rua (ou qualquer outro usuário que se 
enquadre no público alvo da política) para os serviços 
que o município pode ofertar.  Na publicação já citada 
anteriormente, “População de Rua: politicas públicas, 
práticas e vivências” foi feito uma análise crítica dessas 
políticas (CRAS e CREAS) tanto na visão dos próprios 
colaboradores e prestadores de serviço como da 
população que a utiliza, e foi possível concluir, segundo 
SCHUCH, que “há clareza dos papéis institucionais 
dos serviços, mas há uma percepção de indefinição de 
funções na prática, uma vez que há impossibilidades 
reais de que os serviços contem a retaguarda necessária 
para sua boa efetivação”(SCHUCH; GEHLEN; 
SANTOS, 2017, p. 68). Esta retaguarda seria justamente 
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a rede de serviços e encaminhamento que a política 
teria como base. Sendo assim, o que ocorre, é uma 
abordagem dos agentes dos CREAS aos moradores 
em situação de rua, onde orientam as pessoas pela 
busca de direitos de acolhida institucional, de saúde, 
de documentação e de cidadania, sem possibilidade de 
acesso real a tais recursos pela população atendida o 
que gera uma grande frustração e descrédito, e como 
relatos próprios de agentes desse órgão, não podem 
“fazer nada além do abraço”(SCHUCH; GEHLEN; 
SANTOS, 2017, p. 68–69).

Por fim, estuda-se a ação da Polícia Militar 
e a Guarda Municipal na problemática dos moradores 
em situação de rua. Embora a mídia e até o imaginário 
popular possa construir a imagem truculenta, mal 
planejada e violenta da força policial em geral no 
que se diz respeito à população em situação de 
rua, a abordagem a essa população é uma política 
pública constituída e regulamentada. O documento de 
maior expressividade nesse âmbito é a “CARTILHA 
NACIONAL DE ATUAÇÃO POLICIAL NA PROTEÇÃO 
DOS DIREITOS HUMANOS DE PESSOAS EM 
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE”, promovido 
pelo Ministério da Justiça e pela Secretaria Nacional 
de Segurança Pública em 2013. O capítulo 8 desse 
documento é destinado especificamente à abordagem 
da população em situação de rua. Essa cartilha é 
elaborada afim de instruir especificamente os policiais 
que fazem essas abordagens.

Nesse capítulo da Cartilha, é possível encontrar 
um resumo bem estruturado da política pública PMNR, 
já citada neste trabalho, bem como algumas instruções 
gerais no trato dessa população. Entre eles, destaca-
se: “ao administrar conflitos envolvendo cidadãos em 
situação de rua, saiba que: Morar na rua não é crime. 
Habitar uma rua, uma praça ou demais espaços públicos 
não constitui, por si só, um delito ou infração penal” 
(SENASP, 2013, p. 106). Além de um vasto número 
de orientações que vão desde os capítulos anteriores 
que tratam sobre grupo específicos que também estão 
presentes nos moradores em situação de rua, como 
idosos, adolescentes ou a população LGBTIII. 

III  Embora haja uma necessária discussão sobre a 
terminologia LGBT, LGBTI+, LGBTQI+ ou outras siglas, nesse momento 
a essa comunidade é referida apenas como LGBT (Lesbicas, Gays, 
Bissexuais, Transexuais e Travestis) não por preferência terminológica do 
autor, e sim, porque no documento em questão ela está referida dessa 
forma.

É interessante ressaltar que o direito à 
propriedade, o direito à permanência nos locais 
públicos e até o trato sem violência na orientação para 
que o morador se retire, no caso de estar num espaço 
privado ou atrapalhando de alguma forma justificada o 
espaço público estão presentes tanto em orientações 
como em legislações na cartilha. Destaca-se um ponto 
específico, que gera um contraste muito grande em 
grande parte dos relatos das abordagens policiais que 
são feitas aos moradores em situação de rua: “quando 
fizer a verificação nos pertences, seja cuidadoso. 
Lembre-se que estes objetos têm grande importância 
para aquela pessoa.” (SENASP, 2013, p. 108)

Para fins de contraste, entre tantas outras 
denuncias e notícias sobre o tema, em 2018 um 
protocolo e um inquérito foi aberto e posteriormente 
arquivado para investigar o 9º Batalhão de Policiamento 
da Capital, pela prática de apreensão ilegal de bens, 
agressão e tortura de 3 moradores em situação de rua. 
Segundo relatos de pessoas em situação de rua e da 
Rede de Apoio ao Movimento Nacional de Moradores 
em Situação de Rua (MNMR), os policiais empregaram 
práticas de tortura contra dois homens, com afogamento 
e asfixia úmida seguido pelo uso de taser (arma de 
eletrochoque).IV

A questão no momento, não seria os 
pormenores da ação em si ou de outras ações; 
tampouco os detalhes de causas e procedências que 
levaram ao ato denunciado pelo Movimento Social ou 
a Reportagem. O principal questionamento é o motivo 
pela qual as ações da polícia em geral denunciadas por 
movimentos sociais ou pela imprensa não correspondem 
ao cumprimento das cartilhas, das normas e das leis 
em geral e normalmente são associadas a práticas 
violentas e truculentas, onde tangenciam o limite (e 
quiçá o atravessam, por vezes) da interpretação dos 
Direitos Humanos, da Constituição Nacional ou até das 
normas internas. 

Retomando alguns passos anteriores, ou ao 
menos predecessores da seguinte argumentação, a 
trajetória teórica deste trabalho abordou até então uma 
caracterização múltipla dos moradores em situação de 
rua, tanto em seus próprios olhares como no olhar na 
teoria científica onde as características subjetivas e as 
razões que levaram esses sujeitos à situação de rua 

IV  Luís Eduardo Gomes, reportagem ao Sul 
21, https://www.sul21.com.br/ultimas-noticias/geral/2018/06/
moradores-em-situacao-de-rua-denunciam-praticas-de-tortura-em-
abordagem-da-brigada-militar/

são múltiplas e complexas. Não há um tratado sobre 
moradores em situação de rua que postule ou abranja 
todas as informações e dados de como essa população 
é composta e porque foram para as ruas, muito 
menos um estudo que os defina como uma população 
homogênea. A revisão bibliográfica e o estudo do 
território sob a ótica de análise da problemática dos 
moradores em situação de rua nos leva a concluir que 
é praticamente um consenso a não homogeneidade 
desse grupo e a complexidade desse fenômeno. 
Sendo assim, o Estado acaba se postando frente a 
uma problemática essencialmente nômade, como já foi 
visto aqui, oferecendo muitas vezes políticas públicas 
estáticas. Estáticas aqui se opõe ao nomadismo, ou 
seja, políticas públicas que abrangem a um grande 
grupo com as mesmas ofertas, embora esse grupo não 
consiga usufruir muitas vezes dessas propostas por não 
se enquadrar num modelo fixo de usuário. Claro que 
não se fala de todas as políticas públicas, e poder-se-ia 
citar o agravante desse fato nos albergues, no sistema 
de saúde e nos modelos de reinserção no mercado de 
trabalho, que se mostram agravando nos últimos anos, 
e, conforme as pesquisas relacionadas neste trabalho, 
nunca houve uma expressiva redução de moradores 
em situação de rua. 

Esse fato, não conclui necessariamente 
que as políticas são ineficientes, embora aponte 
para essa conclusão. Mas aproxima o fato de que 
o território ocupado pelos moradores em situação 
de rua não é acessado por essas políticas. Quando 
se fala em território nesse momento, é retomado o 
conceito de território resultante da trajetória teórica 
dos capítulos anteriores, onde concluiu-se, mesmo 
que momentaneamente, que o território o qual que os 
moradores em situação de rua criam e ocupam é um 
“território nômade” (PELBART, 2018). Esse nomadismo 
se apresenta não apenas pelas características de 
movimentação do próprio morador em situação de rua 
pela cidade e a ausência de um ponto fixo onde outorga 
uma ideia de lar, como também o nomadismo entre os 
conceitos de formalidade e informalidade urbana, entre 
o legal e o ilegal perante a legislação e entre o público 
e o privado. Esses conceitos são subvertidos em um 
novo alfabeto urbano, gerando um território próprio. 

Para entender a tensão entre as respostas 
do poder público à problemática dos moradores em 
situação de rua, se propõe uma reflexão de um conflito 
entre dois territórios com características próprias. Um 
deles, já foi estudo aqui, que é o território nômade, onde 

se enquadram os moradores em situação de rua, nessa 
reflexão. Nesse sentido, as políticas públicas pertencem 
ou criam outro território, que embora existam pontos 
de conexão, se difere essencialmente do território 
nômade. O autor Mário Trompowsky apresentou essa 
definição no artigo “O Espaço Público como Território: 
Uma Sucinta Reflexão”, numa série de estudos sobre 
políticas públicas. Nesse artigo, as Políticas Públicas 
e os Espaços Públicos  são vistos sob um olhar 
geográfico, onde “o espaço público se traduz como 
uma figura socioespacial que simboliza uma expressão 
coletiva, constituindo-se a partir de uma territorialidade 
que lhe é inerente, e que assim, pode ser qualificado 
como território” (TROMPOWSKY, 2008, p. 18) 

Embora as definições utilizadas por 
Trompowsky sobre território não se baseiem exatamente 
nas mesmas prerrogativas teóricas utilizadas neste 
trabalho, a noção de enxergar as politicas públicas dentro 
de uma discussão sobre territorialidade é fundamental 
para compreender alguns conflitos que podem emergir 
dessa fricção entre diferentes territórios, considerados 
aqui. Fato esse, surge justamente por considerarmos 
que para que se exista um território, há de se considerar 
que existam fronteiras. O nômade, conforme Pelbart, 
é justamente aquele que “cavalga as fronteiras” que 
que pende hora para um lado ora para outro, gerando 
um território, igualmente nômade (PELBART, 2018). 
Essa característica não é encontrada, obviamente, 
nas políticas públicas. As fronteiras são definidas 
através, justamente, da base dessas políticas, que 
são amparadas nas leis, nos relatórios e no modus 
operandis de uma cidade, enquanto espaço público 
ou privado sujeito a um sistema legal.

Conforme Trompowsky, “os espaços públicos 
se configuram como a “estrutura fundamental” que, em 
uma relação congruente, agrega espacialmente uma 
cidade, sendo a base socioespacial sobre a qual ela se 
compõe, recompõe e assenta sua própria existência”. 
(TROMPOWSKY, 2008, p. 21) Nesse espaço, a força 
territorializante pode ser considerada relativa às políticas 
públicas e ao poder do estado. Essa relação gera uma 
linha conceitual que pode ser conectada aos Espaços 
Lisos e Espaços Estriados, estudados por Guattari e 
Deleuze e posteriormente por Pelbart. Já vimos que 
os moradores e situação de rua são produtores de um 
espaço liso, embora estejam constantemente sujeitos 
a forças que os desterritorializem. Nesse sentido, uma 
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dessas forças, que estria e organiza o espaço, pode ser 
o poder do estado, e mais especificamente as políticas 
públicas. 

Embora provavelmente não sejam as únicas, 
nem componham necessariamente uma simetria 
oposta, duas das principais forças encontradas até aqui 
neste estudo sobre a problemática dos moradores em 
situação de rua são representadas, uma delas, pelos 
próprios moradores em situação de rua tensionando 
as estruturas estabelecidas sobre o espaço. A outra, 
justamente por essa estrutura que é representada 
pela malha das políticas públicas. Não são territórios 
opostos, são territórios outros, que postos em análise 
sob a problemática dos moradores em situação de rua, 
se apresentam em conflito. 

Talvez essa tensão produzida por ambos os 
lados explique a ineficiência de muitas das políticas 
públicas, e a “transgressão” da própria força estatal 
de suas próprias estruturas nas tentativas de controlar 
essa população, essencialmente nômade e pertencente 
a outro território. Essa transgressão é relacionada 
diretamente as operações truncadas e agressivas que 
a polícia exerce em alguns casos. 

Figura  26. Fonte não encontrada. Pesquisa por imagens Google

Nesse momento se instala um questionamento 
que fecha este capítulo, e que provavelmente não suscite 
uma resposta específica: Como compreender a 
lógica territorial nômade e as subjetividades 
da população em situação de rua, afim de 
reduzir os conflitos e as tensões aumentando 
a eficiência das políticas públicas?

Por mero exercício dialético, ainda se poderia 
inverter a semântica na composição dessa questão, 
e oferecer um caminho, ao invés de um entrave. Ao 
invés de uma questão, uma das respostas poderia ser: 
Compreender a lógica territorial nômade e as 
subjetividades da população em situação de 
rua pode ser um dos caminhos para reduzir os 
conflitos e as tensões e aumentar a eficiência 
das políticas públicas.
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Estas anotações eram de um momento específico. Estar distanciado é muito diferente do que perceber esta distância. Entender 
meu lugar de fala sobre os moradores em situação de rua, aos quais me dedico neste trabalho, me parecia paralelo a 
compreender o filme “Número 2” de Jean Luc Godard. Talvez por mera disposição temporal, talvez por uma insegurança 
conceitual. 

Relacionar qualquer assunto com Godard, parece sempre levantar uma certa poeira pedante no discurso. Relaciona-lo com um 
assunto tão sensível quanto a situação de rua é um convite para o desmoronamento... para que as pontes que tento posicionar 
entre estes mundos desabem antes de serem inauguradas.

AA notícia que li, falava sobre espaço, sobre fábricas e paisagens. O título já enunciava a equivocada abordagem do tema pelo 
veículo de comunicação: “Um problema à espera de solução”. Não seria tão equivocada, talvez, se o problema em questão não 
estivesse puramente relacionado com o espaço, e não com o cotidiano que vive nele. A fábrica e a paisagem se mostravam tão 
separadas a ponto de ser difícil entender se existia alguma preocupação com as pessoas que estavam morando naquele espaço, 
ou se o problema era que existiam pessoas morando num espaço onde um espetáculo do cotidiano havia sido interrompido.  
ParaPara contextualizar, a notícia falava sobre o Viaduto Otávio Rocha, um dos pontos mais emblemáticos da cidade de Porto 
Alegre, conforme notícia. Nesse viaduto moram mais de cinquenta moradores que se encontram em situação de rua, e 
representa espacialmente uma das situações mais complexas de compreensão sobre o tema: O espaço de paragem, o espaço de 
passagem. 

Destaco, antes de dar sequência, uma frase que me chamou a atenção. Mesmo que descontextualizada, momentaneamente, 
parece retratar um descaso completo a uma teoria de cidade minimamente adequada: “a ideia é fazer um planejamento para 
desocupação de espaços públicos voltado a cidade inteira, começando pelo viaduto”. 
Outra característica sobre a notícia, é a despreocupação em usar termos como “degradação”, “alguns homens”, “tráfico e 
usuários” sem uma atenção ao peso que estas palavras trazem à narrativa. Quando utilizadas de forma rasa e sem dados 
adequados, formam uma imagem inútil à resolução real do problema. Mais uma peça na fábrica interminável. 

Na interpretação em que me situo, o filme tentava fabricar uma paisagem, para que 
pudéssemos cristalizar o coodiano numa montagem de cenas. 
NessaNessa carta, me pareço distante do assunto principal da dissertação: os moradores em situação 
de rua. Falar sobre esse assunto, me parece atravessar pontes que construo sem um 
conhecimento pleno sobre momentos de força. Esta carta fala sobre espaços... justamente para 
que eu possa deixar pra trás, na escrita, um receio de não falar sobre eles. A verdade é que falar 
sobre espaços ou sobre situações são inseparáveis. Compreender que minha posição varia 
conforme a aproximação me parece fundamental. 
DesdeDesde já, e até um distante a mais, deixo alguma desculpa por escrito, se acaso cruzar pontes 
que não me pertencem.
NaNa carta 1, tentei expor um pouco como me aproximei dos moradores em situação de rua. 
Nessa carta explico porque me distanciei momentaneamente. A resposta não é simples, mas 
também não é extensa. Me distanciei, pois por um breve momento me considerei, o que hoje 
chamaria, de uma fábrica. Me parecia óbvio que a prefeitura estava lidando com os moradores 
em situação de rua de maneira equivocada. As noocias de que em outras capitais, como em São 
Paulo, haviam jogado jatos de água no meio do inverno em moradores de rua dormindo nas 
ruas apenas atestava mais ainda minha indignação.

No filme de Godard, toda a narraava recorta a vida de uma família através de mais de um ponto de vista de diversas cenas. Antes do filme, 
o diretor aparece em cena falando sobre cinema, metalinguagem e linguagens em geral. Ao longo do filme essa família é mostrada dos 
momentos mais superficiais aos mais ínamos. Gerações de avô, pai e filho se separam por telas disantas e frações do filme. Nunca vemos 
uma tela completamente preenchida. Existe sempre uma fração na imagem, onde muitas vezes temos que escolher para onde olhar. Ao 
longo do filme, essa pergunta emerge como um submarino em meio a um mar desconhecido: “fábricas ou paisagens?”.

AA interpretação dessa pergunta pode ser tão vaga quanto a relação dela com os moradores de rua. Estão aí dispostas por pura justaposição. 
Por puro subjeavismo. Porque quem escreve a carta foi aangido com os dois assuntos ao mesmo tempo, eu. 

AA noocia do jornal deitava sua espinha narraava num problema espacial: arar os moradores em situação de rua do viaduto, para que os 
moradores que não estão em situação de rua poderem passar. O problema social é posterior ao espacial. A dependência química, a violência 
e a vulnerabilidade são entraves para que o problema seja resolvido de forma meramente espacial. E eis que uma das pontes entre os 
assuntos se coloca, ainda instável, aproximando uma interpretação possível do problema entre as fábricas/paisagens e a situação de rua. A 
prefeitura de Porto Alegre e suas secretarias parecem estar intencionadas a resolver um problema de paisagem, sob a linguagem da fábrica. 
AA fábrica é objeava e funcional, como uma cafeteira ou qualquer outro eletrodomésaco. A fábrica tem olhos que procuram funcionamentos 
lentos, peças faltando ou espaços sem o uso projetado. Não há tempo para voltar ao projeto. Há tempo para correções. A fábrica fabrica 
poder sobre o espaço, embora, no espaço em si seu conhecimento se dá por esquemas funcionais e distantes... não há passo no espaço, por 
parte da fábrica. A fábrica é a estratégia, é uma superrcie estriada. 

AA paisagem produz o incerto, dentro de uma linguagem dada. Se adapta conforme o ambiente. Ao mesmo tempo que a paisagem se mostra 
frágil, também se mostra constante e paradoxalmente em completude. O momento dela é menor. A paisagem não dispõe, perante a fábrica, 
um momento de reflexão... apenas de reação. A fábrica oferece vasos que comportem frações de terra o suficiente, para que a paisagem seja 
posta na janela de um poço de luz. Não importa onde está, a paisagem comporta o poder no espaço, não sobre ele.

Há tempos que estou para escrever esta carta, 
sinto que a cada dia que passa ela perde um 

pouco de pó, e eu... me acostumo com o 
vácuo, me enredo em roupas que não servem 

a todas as estações.
Li uma notícia no jornal, mais parecia uma Li uma notícia no jornal, mais parecia uma 

ausência soletrada. Falava sobre um viaduto e 
sobre dependência. Falava sobre espaço e 
sobre algum tipo de ausência. Reli minhas 
anotações antes de voltar a escrever, pois 

esta carta já tinha uma melodia inicial

Anotações carta 

Porto Alegre, final de ano.

AcoAcordei em crise. Não sabia se estava falando 
de fábricas ou de paisagens. Tirei isso de um 
filme, o filme me tirou o sono e agora me 
enredo naqueles pensamentos pesados que a 
falta de sono trás. Ainda me amparo no texto 
do filme, Godard traspõe esta pergunta in-
úmeras vezes: Fábrica ou paisagem? 

O somar de contradições as vezes nos faz emergir uma prepotência incerta. Como se pudéssemos 
contrapor um ato com uma resposta na mesma linguagem... sem nos perguntar se existe um dialeto 
perdido nessa equação.
EsseEsse momento que relato não só coincide com o fato de eu ter momentaneamente me afastado dos grupos 
de auxílio aos moradores em situação de rua, como também justifica a linha narrativa escolhida para esta 
dissertação de mestrado: Era necessário tentar compreender o conflito e compreender a linguagem do 
“problema”. Era necessário desfragmentar o corpo, o espaço e a queda sem se preocupar no arranjo 
posterior. Essa percepção justifica meu objetivo de contribuir com esse trabalho para um momento 
anterior ao da resposta, aumentar a conversa que precede o verbo de ação. Relacionar frações de diferentes 
calicaligrafias, para pluralizar e engrossar o tronco que dará origem, possivelmente, a alguma resposta. 
Por estes motivos, tendo a me reaproximar dos grupos, das discussões e dos próprios moradores em 
situação de rua (que embora não tenha parado de ajuda-los como posso, impus-me certas limitações de 
ação). Mas tendo a me reaproximar buscando compreender, através da paisagem e não da fábrica. Através 
das relações possíveis entre um filme francês e um colchão na rua. Através de notícia tendenciosa de um 
jornal e uma foto dessaturada de uma fratura social. 
Como já escrevi antes, linhas acima, 

Desde já, deixo alguma desculpa por escrito, se acaso cruzar pontes que não me pertencem.

4. fabricas/paisagem
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sobre 
uma

mesa

 A problemática que envolve os moradores 
em situação de rua, desde seu contexto teórico, suas 
subjetividades e até as respostas que são oferecidas 
pelo poder público para essa situação são parte de uma 
narrativa urbana de difícil assimilação ou síntese. A 
situação de rua, assim denominada, que é outorgada a 
pessoas que por um motivo ou outro estão vivendo pelas 
ruas das cidades, é tanto resultado como produtora 
de inúmeras imagens que estão presentes no cenário 
urbano. Mas que imagens seriam essas e porque 
serviriam de suporte ou ferramenta para a investigação 
e aprofundamento dessa problemática? Esta etapa tem 
o objetivo de verificar, estudar e tensionar as imagens 
estudadas ao na trajetória deste estudo.

Ao longo de todo este trabalho, é possível 
encontrar portas de entradas para o estudo da 
problemática dos moradores em situação de rua, 
sejam elas por meio de revisões bibliográficas, estudos 
territoriais, estudos das políticas públicas, pesquisas e 
até cartas. Cada uma dessas portas propostas neste 
trabalho compõe parte de um complexo prisma que 
se decidiu estudar neste texto. Admite-se que não 
parece ser possível compreender ou estudar todos os 
aspectos relativos a esse assunto em uma dissertação, 
pelo contrário, a intenção de fazê-lo poderia conduzir 
justamente a uma trilha que talvez nem seja possível 
compor em um trabalho científico. Portanto através do 
material estudado até então, com a adição de algumas 
referências, será composta uma série de pequenos 
aprofundamentos das tensões encontradas na trajetória 
desta dissertação. Porém, antes de propriamente dar 
vazão a essas narrativas, que até então represam-
se na separação dos capítulos e partes do trabalho, 
é necessário munir-se de um embasamento sobre a 
imagem, para que seja possível identificá-las e operá-
las a fim de ampliar a conversa sobre a problemática 
dos moradores em situação de rua. 

Quando falamos em imagem, corremos o risco 
de emanar um dos seus significados mais comuns que 
estão presentes no imaginário popular sobre ela: o da 
representação. Precisamos nos distanciar dessa ideia, 
para pode atingir o objetivo principal deste estudo, que 
é enxergar os vãos que existem nas narrativas e nos 
estudos dos moradores em situação de rua, ampliando 
a conversa sobre eles, e não representá-los. Por essa 
razão, quando falamos em imagem, não poderíamos 
apenas falar em representação, como se a imagem 
como ferramenta de trabalho na problemática dos 
moradores em situação de rua fosse um mero retrato 

etnográfico onde poderíamos identificar características 
visuais dos sujeitos que permeiam essa narrativa. Não 
é essa função que a imagem exerce neste estudo. 
Portanto, romper a ideia de que a imagem é uma 
foto, ou uma figura que tem por objetivo representar a 
realidade é fundamental. 

Um dos primeiros estudiosos a quebrar essa 
ideia de representação foi Henri Bergson, em sua 
publicação Matéria e Memória: ensaio sobre 
a relação do corpo com o espírito, onde logo 
no início do livro já se pode extrair a citação que é 
tida com um dos marcos nessa ideia de quebrar a 
ideia de representação da imagem: [...] por “imagem” 
entendemos uma certa existência que é mais do que 
aquilo que o idealista chama uma representação, 
porém menos do que aquilo que o realista chama uma 
coisa - uma existência situada a meio caminho entre 
a “coisa” e a “representação” (BERGSON, 1999, p. 
2). A mudança de olhares, sobre o que uma imagem 
seria e onde poderia estar instalada no campo teórico 
e filosófico, a qual Bergson e outros pensadores se 
incluem, foi sucedida por uma série de caminhos 
diversos em correntes de estudo de cinema, arte, 
fotografia e estudos culturais. 

Partindo da ideia apresentada por Bergson, 
a imagem não se constitui de uma representação ou 
uma cópia do real, tampouco é a coisa em si. Bergson 
situa a imagem nesse entre, e essa posição infere a 
ela uma alta capacidade de produção de sentidos. 
Não existe aqui a ideia de apresentar uma revisão 
bibliográfica sobre os sentidos da imagem, mas sim, 
compartilhar a construção da ideia de imagem que este 
trabalho aborda, pinçando algumas referências chaves 
utilizadas. Então, se Bergson aponta esse espaço em 
que a imagem se situa num estudo teórico e ela já não 
serve a mera representação, como seria possível defini-
la a fim de operacionalizá-la? Uma dessas respostas 
é encontrada nos estudos de Jacques Rancière, que 
nesse sentido extrai da definição de imagem a seguinte 
reflexão:

“As imagens da arte são operações 
que produzem uma distância, uma 
dessemelhança. Palavras descrevem o 
que o olho poderia ver ou expressam 
o que jamais verá, esclarecem ou 
obscurecem propositalmente uma 
ideia. Formas visíveis propõem uma 
significação a ser compreendida ou a 
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subtraem. Um movimento de câmera 
antecipa um espetáculo e descobre 
outro, um pianista inicia uma frase 
musical “atrás” de uma tela escura. 
Todas essas relações definem 
imagens. Isso quer dizer duas coisas. 
Em primeiro lugar as imagens da arte, 
enquanto tais, são dessemelhanças. 
Em segundo lugar, a imagem não 
é uma exclusividade do visível. Há 
um visível que não produz imagem, 
há imagens que estão todas em 
palavras” (RANCIÉRE, 2010, p. 16).

Nessa citação, ressalta-se duas ideias 
primordiais para os estudos que seguirão. A primeira 
é que as imagens sugerem “operações que produzem 
uma distância, [...] esclarecem ou obscurecem 
propositalmente uma ideia” (RANCIÉRE, 2010, p. 16); a 
segunda, é a frase “a imagem não é uma exclusividade 
do visível” (idem, 2010, p. 16). 

Ao observar uma fotografia, ler uma carta 
guardada ou contemplar uma estante lotada de livros, 
nos deparamos com um, pelo menos, duplo disparo de 
reflexões. O primeiro, pode ser considerado aqui o ato 
de outorgar instantaneamente um significado objetivo 
àquele item contemplado. Na fotografia, enxergamos 
uma paisagem de um parque, na carta, frases que 
contam o verão de um parente distante, na prateleira 
uma série de livros já lidos. Esse ato é automático, 
direto e objetivo. Ao seguir olhando para a fotografia, 
percebemos que todas as árvores se curvam para a 
direita, ação do vento do dia. Começamos a pensar no 
dia que foi tirado a foto, e da construção que tomou 
o lugar daquele parque. Rastreamos na memória a 
localização na cidade daquelas árvores e começamos a 
apontar a rua que passava um pouco mais além do que 
o ângulo da fotografia atingia. Começamos a pensar 
que não enquadramos a rua, justamente para fotografar 
apenas a vista da natureza. E assim, aos poucos aquela 
fotografia começa a criar outras imagens, começa a nos 
comunicar coisas que um rápido olhar não revelaria. Ao 
mesmo tempo que nos situa num certo tempo espaço, 
nos remete a outros tempos e outros espaços. 

Nesse caso, o fotógrafo é a mesma pessoa 
que observa a fotografia, e ainda assim não havia de 
antemão uma análise grudada na memória junto a 
foto. Por vezes, observamos fotografias em jornais, 
ilustrações de publicidade e diversas outras figuras 

no cotidiano, e ao nos posicionarmos diante dela, 
começamos a estabelecer narrativas, distâncias 
espaciais e temporais que emergem do que olhamos. 
Neste trabalho, a imagem surge justamente desse tipo 
de operação, desse tipo de distância, sendo assim, 
relacionando com a citação de Rancière, busca-se o 
que foi obscurecido ou evidenciado, cava-se a narrativa. 
Ao operar a imagem desse modo, descolamos a ideia 
de que a fotografia e a imagem sugerem o mesmo 
significado. Sugere-se um mundo, ou mundos, ainda 
encobertos pelo sentido apenas visível ou impresso 
daquela paisagem revelada. Rompe-se o campo do 
visível, fazendo justamente com que a imagem não seja 
uma exclusividade do visível. (RANCIÈRE, 2010)  

Nesse sentido, um dos pensadores que estuda 
a imagem e suas possíveis operações nos estudos 
contemporâneos é o historiador George Didi-Huberman, 
que é considerado um dos expoentes no estudo da 
imagem e o posicionamento dela no estudo socio 
histórico. A ideia aqui é se apropriar do pensamento 
do pensador Didi-Huberman, transitando entre suas 
referências e outros autores contemporâneos como 
Rancière, citado anteriormente, partindo do pressuposto 
apresentado anteriormente, de que a imagem, desde o 
século 18 e seus desdobramentos, já era vista como 
uma ferramenta que não “apenas” representava, pelo 
contrário, que possuía vetores de comunicação e 
análise muito mais fortes. Neste trabalho se intende a 
compor uma série de pequenas narrativas visuais que 
transitarão por diversas portas apresentadas ao longo 
do trabalho, sendo orquestradas por imagens que nos 
servirão ora de entrada, ora de saída e por vezes do 
caminho em si para aprofundar alguns pontos da 
problemática dos moradores em situação de rua.Para 
Didi-Huberman, o conceito de imagem traz consigo 
as ideias de distância e descolamento do campo 
visível, como também estuda Rancière, porém gera 
aprofundamentos diferentes, quando esse conceito é 
operado pela “chave do olhar na relação com o outro, 
manifesto por duas posturas dicotômicas de um sujeito 
cindido diante da imagem: o homem da crença – 
aquele que sempre quer ver algo além do que se vê - e 
o homem da tautologia – que nega ver algo além da 
imagem, além do que é visto” (HONORATO, 2016, p. 
3).

No artigo da professora Aurélia Regina 
de Souza Honorato, a imagem é posicionada num 
contexto teórico através de autores que dialogam sobre 
ela num sentido que parece propor uma operação 

narrativa dela. Para Honorato, Didi-Hubermann integra 
duas redes conceituais benjaminianas: a da aura e a 
da imagem dialética. “Para Benjamin, um primeiro 
aspecto que confere à aura é o poder da distância. 
Aquilo que nos permite estar ao mesmo tempo próximo 
e distante é chamado por ele de experiência dialética, 
que se apresenta como um paradoxo e que nos coloca 
diante de um segundo aspecto da aura: o poder do 
olhar”(HONORATO, 2016, p. 4). Nesse sentido, ver uma 
imagem não é uma operação passiva, o olhar sobre a 
imagem é operativo. Ainda segundo Honorato, “esse 
olhar é tratado aqui como aquele que deixa essa visão 
do objeto se desdobrar como pensamento, de tornar a 
se converter em tempo” (HONORATO, 2016, p. 4).

O título da publicação de Didi-Huberman, 
uma das que mais aprofunda o campo teórico da 
operação das imagens, já nos direciona para essa 
distância operativa que a imagem produz: O que 
vemos, o que nos olha. Nessa publicação o autor 
estuda justamente esse tipo de tensão que a imagem, 
e especificamente o conceito de imagens dialéticas, 
pode nos causar. Conforme o autor, “falar de imagens 
dialéticas é no mínimo lançar uma ponte entre a dupla 
distância dos sentidos (os sentidos sensoriais, o ótico e 
o tátil, no caso) e a dos sentidos (os sentidos semióticos, 
com seus equívocos, seus espaçamentos próprios)” 
(DIDI-HUBERMANN, 1998, p. 169). Nesse sentido, 
a operação dialética possibilita a leitura do instante 
presente e o reconhecimento do tempo histórico no 
qual se vive. Permite a leitura da fotografia enquanto 
fotografia, mas também enquanto uma porta de entrada 
para narrativas. 

Através dessas operações, a ideia é trazer 
imagens que proporcionem e potencializem o 
aprofundamento e a suscitação de novos outros olhares 
para o objeto de estudo principal deste trabalho, que 
é a problemática dos moradores em situação de rua. 
Uma aposta de que essas operações possam trazer 
outras conversas a respeito dessa problemática. 
A abordagem que sugere Didi-Huberman não se 
preocupa com a síntese ou com a resposta através do 
estudo de imagens, pelo contrário, o autor estuda uma 
abordagem sintomática. “Trata-se de uma abertura da 
imagem, numa relação de fragmentação da história 
no tempo linear, que é decorrente deste conceito de 
sintoma. Portanto, as imagens são potentes e capazes 
de exigir um trabalho crucial da memória, produzindo 
uma incessante reconfiguração do passado” (MELLO, 
1995 apud DIDI-HUBERMAN, 1998, p. 176-177). 

O sintoma das imagens então é relacionado 
com uma carga inquietante, capaz dessa incessante 
reconfiguração do passado, ou seja, constantes novas 
leituras do que se passou e de alguma forma, uma 
porta para essa derivação estivesse contida naquela 
imagem. Um dos autores posteriores à Didi-Huberman, 
que opera justamente o conceito de imagens dentro 
de uma discussão urbana e de projeto é o professor 
Paulo Reyes, que complementa a abordagem sobre 
o sintoma e outros elementos da imagem através 
do artigo “A imagem fraturada a favor de um projeto 
como processo”. Para Reyes, “Na perspectiva de Didi-
Huberman, o que substitui a síntese é o sintoma. Pois 
ao invés de fechar o sentido, resolvendo a diferença 
como faz a síntese, o sintoma abre o que parece 
perfeito e consagrado para evidenciar as diferenças 
que estão por baixo e que foram inconscientemente 
esquecidas”(REYES, 2018, p. 22).

Temos então, uma ferramenta para lançar 
mão: a imagem. Ao contrário da perspectiva objetiva 
que se poderia direcionar a ela, a imagem que falamos 
é instável, não figurativa e produz ou carrega sintomas. 
Sua forma de operação não é baseada na busca por 
respostas, mas sim, na busca de uma ampliação e 
reconfiguração do que está dado. A imagem que falamos 
é uma ferramenta de crítica e não de contemplação. 
Produzem desvios, atalhos ou até aumentam o trajeto. 
Em essência, são ferramentas de distância. Aparelhos 
de inquietação. A imagem nesse processo, é uma 
imagem rasgada, conforme Reyes, a operação que ela 
nos suscita é de que “rasguemos a imagem-objeto para 
ganharmos uma imagem-processo” (REYES, 2018, p. 
24). Nos munimos então de uma imagem-processo, 
conceito que estará presente nas experiências a seguir, 
que tem como objetivo partir de uma ou mais imagens 
para ampliar a conversa existente sobre a problemática 
dos moradores em situação de rua, e potencializar as 
relações e abismos que possam existir nessa narrativa, 
muitos deles apontados ao longo do texto. 



moradores  em situação de rua | uma leitura daS imagenS e dos lugares de fala presentes na problemática dos moradores em situação de rua 

parte 3 - sobre uma mesa | 94 parte 3 - SOBRE uma mesa | 95

Na busca por imagens, junto a todos 
os materiais coletados ao longo do processo de 
composição deste trabalho, é possível ver sobre a 
mesa livros, fotos, computador, uma xícara de café, 
iluminados pela janela lateral onde a rua corta e divide 
a paisagem. No monitor do computador é possível 
enxergar mais de 50 fotos em arquivos em uma pasta 
que está sendo organizado alguns materiais para este 
trabalho. No meio delas, uma foto, que de alguma forma 
continha todos os elementos para essa seleção, mas 
que de alguma forma fratura a conexão direta e destila 
uma série de percepções, entre elas, a tristeza de fazer 
parte de um engano/confusão que fere uma noção de 
empatia. Não à toa, essa imagem é posicionada em 
primeiro lugar nessa etapa, e desacompanhada de 
alguma outra justaposição. 

Ela foi selecionada inicialmente por conter 
uma cena comum na problemática dos moradores em 
situação de rua, cotidiana. Ela foi posta em evidência 
neste trabalho por não conter cena alguma dessa 
problemática, porém o sintoma que essa imagem faz 

emergir, não tem a ver com o morador em situação de 
rua em si, e sim com o olhar da sociedade sobre eles. 
A essa altura, percebe-se que não há nenhum morador 
em situação de rua nessa imagem, e provavelmente já 
tenha sido percebido por muitos que leriam a mesma 
imagem desde o princípio. Porém numa seleção geral, 
a formatação da cena enquadrada na fotografia, em 
alguma forma de atalho mental, montou a condição de 
leitura dessa cena como a de um morador em situação 
de rua, dormindo coberto em plena luz do dia próximo a 
um prédio, embaixo de uma arvore e uma marquise de 
um prédio. A autocrítica, severa e desconcertante que 
é feita sobre o próprio trabalho questiona justamente a 
apreensão automática e a invisibilidade que projetamos 
sobre esses moradores. 

Sobre essa invisibilidade, não faltam materiais 
que ligam esse conceito, do “não visível”, à problemática 
dos moradores em situação de rua. O próprio slogan no 
site do jornal “Boca de Rua” mencionado anteriormente, 
em uma das páginas define o jornal como as “vozes de 

IMAGENS EM SITUAÇÃO DE RUA

uma gente invisível”. I Essa expressão estava presente 
na primeira edição desse jornal, onde trazia a premissa 
inédita de um jornal inteiramente produzido, editado e 
distribuído por moradores em situação de rua. 

Contudo, essa imagem descortina para um 
expectador desavisado uma situação cotidiana normal. A 
palavra normal está proposta, justamente porque, como 
bem se foi visto nestes trabalho, não é a característica 
de uma ou outra capital brasileira, e sim de um fenômeno 
de escala global, que sangra com maior gravidade nos 
países subdesenvolvidos, principalmente na América 
Latina.  Porém, atendo-se às camadas da imagem, a 
possibilidade que essa operação causa, ou ao menos 
causou, e logo após retraiu-se, deixando ao expectador 
um rastro de atalhos tomados por si em relação à cena, 
faz com que possamos concluir no mínimo uma coisa: 
enxergamos a cidade, muitas vezes, através de um 
alfabeto simplificado.

I  https://pagina22.com.br/2013/11/07/boca-
de-rua-o-jornal-realmente-do-povo/

Esse alfabeto simplificado está presente na 
contínua automação de operações cotidianas como 
entrar num ônibus sem precisar calcular mentalmente 
a altura do degrau do transporte, desviar de uma pedra 
mal encaixada em uma calçada ou atravessar uma 
praça com diversos moradores de rua sem absorver 
o abismo nem a proximidade que a situação de rua 
presente nas capitais exerce sobre a o população 
formal que caminha na mesma cidade. Ainda assim, 
convenhamos, essa leitura da cidade, na qual vemos 
alguém deitado sobre um plástico e logo depois vemos 
que não era uma pessoa, e sim materiais de obras não 
é um índice matemático dessa indiferença. Mas talvez 
seja pior, no sentido de que essa cena simplesmente foi 
naturalizada até mesmo numa seleção de fotos. 

Figura  27. Fotografia: Guilhermo Gil
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No dia 11 de maio de 2019, em uma entrevista 
a uma tradicional emissora de do Rio Grande do Sul, a 
representante da Secretaria de Desenvolvimento Social 
de Porto Alegre responde a um repórter: “nós não 
vamos admitir uma cidade, uma praça que esteja cheia 
de morador de rua. É um lugar público e as pessoas não 
podem levar seus filhos, seus pets. Não têm condições 
de caminhar nem em uma calçada, porque uma pessoa 
se acha no direito de morar na rua.”I 

Percebe-se que não faria diferença para a 
percepção geral, se aquela foto primeira fosse um 
morador em situação de rua ou um resto de obra, pois 
o sintoma da imagem não é apenas a naturalização do 
“morar na rua”. Quando este olhar é expandido para 
uma esfera maior, ela é somada com uma revolta ao 
revés da sociedade ao outorgar aos moradores em 
situação de rua um enfrentamento da ordem formal da 
urbe, quando esse moradores, segundo a fala anterior 
“se acha no direito de morar na rua”.  Estando essa 

I  11/05/2019 - 19h17min: https://gauchazh.
clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2019/05/nao-vamos-admitir-uma-
praca-que-esteja-cheia-de-morador-de-rua-diz-comandante-nadia-
cjvk2cots03d201ma6gurgykc.html

população vivendo sob as condições que está, sujeitos 
à violência e hostilidade social que quem mora em 
situação de rua convive, pareceria mais lógico que a 
revolta viesse deles, e não da secretaria municipal. 

A fala é equivocada no sentido legal, pois como 
foi visto anteriormente, não haveria nenhuma lei ou 
citação legal que proíba um sujeito de morar na rua. Ao 
mesmo tempo, obviamente o estado não pode incentivar 
a prática. Porém, grande parte dos programas sociais 
de Porto Alegre, por exemplo, estão subordinadas à 
pasta da Secretaria de Desenvolvimento Social e do 
Esporte. 

Nessa experiência, acabamos trazendo em 
conflito dois elementos, que poderiam ser duas imagens, 
que constituem muitos caminhos. Se o questionamento 
entre a cena fotografada ser ou não um registro da 
situação de rua, por si só, já é uma porta de entrada 
para um aprofundamento dos “modos de olhar” para a 
situação de rua. A fala da Secretaria Municipal tensiona 
a corda incerta dessas forças distintas para um embate 
quase declarado, entre poder público e moradores 

“Nós não vamos admitir uma cidade, uma praça que esteja 
cheia de morador de rua. É um lugar público e as pessoas 

não podem levar seus filhos, seus pets. Não têm condições 
de caminhar nem em uma calçada, porque uma pessoa se 

acha no direito de morar na rua.”
 (Nádia Gerhard,, 

secretária do Desenvolvimento Social e do Esporte, 
entrevista RBS, 11/05/2019)

em situação de rua. Essa posição de observador ou 
leitor de uma imagem que desperta um texto, parece 
ser sacudida e definitivamente acordada como um 
solavanco brutal de necessidade de posicionamento. 
O que finalmente nos traz a complexidade mais densa 
que a problemática dos moradores em situação de rua 
nos remete até esse ponto do trabalho. O paradoxo que 
se instala é constituído por uma chuva de perguntas 
com respostas muitas, que quando são respondidas, 
perdem a força que tensiona as imagens. Se o Estado 
promove ações ineficientes para lidar com a situação 
de rua, mas também não admite a presença desses 
moradores nos espaços públicos em prol da população 
formalmente urbanizada, qual é o discurso desse poder 
sobre essa problemática? Se a mesma Secretaria 
que acolhe também expulsa, como discernir esses 
momentos? E se aquele morador embaixo do plástico 
não é um morador de fato, toma-se como uma situação 
“menos ruim” a calçada ser ocupado por restos de 
construção do que por pessoas? A questão é o espaço 
ou a situação?
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O morar na rua pode ser considerada um 
manifesto silencioso. O simples ato de morar na 
rua, transcende o modo de usar a cidade e abre a 
espinha de raciocínio por se tratar de uma ocupação 
historicamente inerente às metrópoles de terceiro 
mundo. Não carregam uma bandeira na mão, mas 
uma mensagem residual. Uma imagem resultante, 
uma forma que se adequa e uma luta antes biológica 
do que política. Vencer um dia, a fome e o frio se 
tornam inevitavelmente mais importante que mudar 
o mundo ou transgredir racionalmente e em coletivo 
as ideias opressoras. Isso faz com que tanto prática 
política quanto as transgressões permeiem de maneira 
naturalmente resultante de um habitar. Uma mensagem 
não desejada, mas necessária. Deve se estabelecer 
claro, que não se fala aqui sobre movimentos de 
moradores em situação de rua organizados, nesse 
momento, mas sim do fenômeno em si; da apropriação 
do território enquanto um ato disposto entre as 
mensagens fluidas do cotidiano.

Porém estabelecemos uma distância que 
transpassa a mera dicotomia de objeto e observador, o 
que por si só já traria uma roteirização infértil da posição 
que um ou outro ocupa numa narrativa analítica. 
Passamos dessa dicotomia para uma complexidade 
mais multifacetada de papeis, quando começamos a 
pensar que os moradores em situação de rua estão 
desprendidos de uma identidade social na raiz de seu 
crescimento social. Há pouco, e pelo menos enquanto 
registro percentual, nenhum registro de um grupo de 
pessoas que nasceram e viveram unicamente nas 
ruas. O que se estuda, como se tem visto ao longo 
das pesquisas apresentadas, é um fenômeno de ida 
às ruas, e como também já foi mostrado, oriundos de 
diversos lugares com muitas causas distintas. Portanto, 
a rua é imposta e o nomadismo adquirido. 

Aqui se insere o nomadismo mais uma vez, 
como uma porta de fluxos teóricos que se pode dispor 
sob os moradores em situação de rua. Ao voltarmos 
aos estudos de Pelbart sobre uma ideia de nomadismo, 
as relações que se podem traçar entre esses estudos 
e os moradores em situação de rua são ricos em poder 

de aprofundamento dessa problemática. Segundo 
Pelbart, “quanto aos nômades, eu gostaria de lembrar 
que a subjetividade deles não depende só de um 
território de que são apenas passantes, mas do grau 
de desterritorialização de que são capazes, bem como 
dos territórios que conseguem inventar a partir de sua 
pobreza material e dos recursos imateriais de que 
dispõem, ao sabor dos encontros e das guerras que 
lhes cabe viver” (PELBART, 2018).

Nessa reflexão, insere-se a ideia de que os 
moradores em situação de rua, partindo do ponto de 
que o devir nômade está contido enquanto potência 
na situação de rua, transitam entre os improvisos e 
invenções necessárias para fazer da rua uma espaço 
de paragem, mas também buscam nela, os ecos de 
um cotidiano comum ao resto da sociedade. Tentar 
encontrar o conforto ao desfrutar de uma refeição 
parece ser um ato comum, naturalizado a todos. Na 
imagem da direita vemos um grupo de moradores em 
situação de rua reunidos ao redor do fogo, numa praça 
que se transveste de casa onde seus andrajos e até 
sua moradia, ainda que provisória, se penduram em 

uma grade no espaço público. A ideia do fogo é quase 
primitiva, quase primária. Aquecer-se e se reunir. As 
cores quentes e a escala em tons pasteis nos remete 
a estética na qual esses moradores normalmente são 
registrados pela cidade. Porém ali, aquele espaço 
não significa uma praça, mas também uma praça. A 
nenhum momento a ideia de praça parece se perder 
para um morador em situação de rua, tanto nessa como 
em qualquer outra cena ou conversa explorada nesse 
trabalho. A consciência da ideia posta sobre o território, 
advinda de uma prática formal é clara à todos. O que 
ocorre, é uma outorga, ainda que efêmera, àquela praça 
um vetor de moradia. A situação de rua, nessa análise, 
não é composta por uma operação de substituição de 
sentidos, mas de acréscimo de possibilidades de um 
determinado lugar.

Na figura do meio, vemos uma cena em um 
jardim quase matemático, que opõe ao improviso 
do espaço da figura analisada anteriormente, porém 
se aproxima pela junção de pessoas ao redor de 
um mesmo ponto, partilhando uma refeição ou um 
momento. A cena em questão é do filme “Meu Tio” (Mon 

Figura  28. (a) Acervo Folha de São Paulo | (b) Jacque Tati - Mon Oncle |  (c) Wikipedia |  Montagem: Guilhermo Gil
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Oncle) do diretor Jacques Tati, que conta a história 
de uma família que vive em uma casa moderna com 
espaços hiperfuncionais de classe media alta, com 
tecnologia e automação em diversos eletrodomésticos 
e recebem uma visita de um morador do subúrbio 
da mesma cidade. O ponto central que é trazido, é o 
planejamento espacial levado ao extremo, onde não se 
admite nenhum uso fora do escopo planejado. Rotas 
de entrada e saída, lugares de estar, de caminhar e de 
sentar. 

Se o modernismo na arquitetura, enquanto 
ideal, representaria o ponto máximo do planejamento 
espacial e da funcionalidade pensada de cada 
elemento, a situação de rua preenche o outro oposto, 
onde nada é previamente planejado, o espaço é 
improvisado e os elementos são os que estão a 
disposição. De um lado, temos um papel de poder de 
quem planeja o espaço, rumando o fluxo do cotidiano 
por uma determinada ideia. Do outro, o espaço é 
rompido, reconstruído e logo abandonado. Essa 
dicotomia, se aproxima, em determinadas posições, ao 
estudo dos espaços lisos e estriados que é proposto 
por Deleuze e Guattari, explorado anteriormente neste 
trabalho. Segundo os autores, o espaço estriado, que 
relacionamos nesse ponto com a imagem do filme de 
Jacques Tati,  “(...) entrecruza fixos e variáveis, ordena 
e faz sucederem-se formas distintas, organiza as 
linhas melódicas horizontais e os planos harmônicos 
verticais”(DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 183). Ao 
contrário do espaço liso, que relacionamos com o tipo 
de apropriação que é exercida pela situação de rua, 
segundo os autores: “o liso é a variação contínua, é 
o desenvolvimento contínuo da forma, é a fusão da 
harmonia e da melodia em favor de um desprendimento 
de valores propriamente rítmicos, o puro traçado de uma 
diagonal através da vertical e horizontal” (DELEUZE; 
GUATTARI, 1997, p. 183).

E como a ideia de espaços lisos e estriados 
poderiam auxiliar nesse aprofundamento? A ideia 
aqui, é considerar que não estamos falando de 
forças opostas que são agenciadas meramente por 
indivíduos, ou apenas por instituições. São forças 
que invadem constantemente uma à outra, e parecem 
constituir esferas cada vez mais distantes justamente 
por preservarem-se em sua constituição. Porém, nessa 
ideia, entende-se que essas forças são existentes, 
apenas. Seu preenchimento é feito pela narrativa 
que se propõe sobre elas. No momento em que um 
morador em situação de rua se instala embaixo de 

uma marquise em uma calçada no centro da cidade, 
essa ação é um movimento, mesmo que inconsciente 
ou resultante, de investida contra a ordem formal. Uma 
tendência de alisamento de um espaço, que antes, 
permanecia estriado pelas forças do Estado e da 
organização formal. Uma tendência a desterritorializar 
o espaço estriado, alisá-lo.  A ação em reação direta, 
é retirar aquele morador de rua dali, talvez igualmente 
inconsciente e resultante, o Estado age para que a 
ordem urbana siga o mais controlável possível. Nessa 
mistura constante de espaços, um estudo sobre o 
meio talvez esteja constantemente deixado de lado. 
Segundo Deleuze e Guattari, “(...) os dois espaços só 
existem de fato graças às misturas entre si: o espaço 
liso não para de ser traduzido, transvertido num espaço 
estriado; o espaço estriado é constantemente revertido, 
devolvido a um espaço liso” (DELEUZE; GUATTARI, 
1997, p. 183). 

Não existe neste trabalho, um lugar de fala 
tampouco um aprofundamento a ponto de dizer o que 
deve ou não ser feito, ou trazer propostas específicas. 
Porém, existe sim, um lugar de análise, como quem faz 
um buraco em um muro em uma parede e descreve 
o que enxerga do outro lado, para estudar a ideia de 
que esses espaços estão cada vez mais declarados, 
a partir do ponto de que o número de moradores em 
situação de rua aumenta e, consequentemente, se 
organizam e o Estado não parece prover os serviços 
sociais necessários para sua reintegração num 
tecido formal. Entender que esse meio, é justamente 
o que conecta as duas primeiras figuras é o que nos 
aproxima também da terceira figura apresentada no 
tríptico imagético proposto. É muito semelhante uma 
das ações territorializantes nas três figuras mostradas, 
talvez uma ação quase primária. Nas três figuras, 
uma das conexões diretas que se pode sugerir, é que 
são pessoas sentadas com uma certa organização 
se alimentando. O meio em que elas se encontram 
e o contexto modificam radicalmente o ambiente, 
provavelmente os assuntos, os alimentos, e outros 
elementos. Mas há algo que atravessa, algo que 
sobrevive desde o isolamento dos pólos até o coração 
de uma cidade capital. 

Embora pareça romântica e lírica essa 
comparação, a ideia é justamente explorar tanto as 
fronteiras quanto os momentos em que elas não 
existem. Esse momento é um corte na dicotomia entre 
as forças, um espaço entre as figuras que montam a 
imagem que talvez não seja legível a primeira vista. 

Adicionando uma terceira definição de espaço, temos 
agora o espaço da imagem, segundo Didi-Huberman, 
esse “o espaço [na imagem] é distante, o espaço é 
profundo. Permanece inacessível – por excesso ou por 
falta. (...) O espaço sempre é mais além, mas isso não 
quer dizer que seja alhures ou abstrato, uma vez que 
ele está, que ele permanece aí (DIDI-HUBERMANN, 
1998, p. 164). O autor complementa, trazendo a ideia de 
que esse espaço confere à imagem uma característica 
de distância, ou uma “potência de distanciar”, segundo 
Didi-Huberman “A distância  deduzida de uma relação 
do desejo com a memória – como duas modalidades 
conjuntas de um poder da ausência ou perda” (DIDI-
HUBERMANN, 1998, p. 164). 

Essa distância é compreendida aqui, como 
um flecha que opera conceitos e proximidades que 
ora se estabelecem como prumo e ora como desvio, 
atravessando as três figuras e ainda estabelecendo 
uma distância e proximidade não só entre elas, como 
também a quem as enxerga. Na primeira figura, os 
moradores em situação de rua improvisam todos os 
elementos da cena, a fim de transformá-la em uma 
casa, um lar, mesmo que improvisado. Na segunda 
figura, todos os elementos meticulosamente planejados 
e nada improvisados impõe a ideia de casa e tensionam 
a ideia de “lar”, pois os personagens da cena não 
demonstram estar confortáveis ou desfrutando de 
uma agradabilidade social. Figura em que um esquimó 
é retratado, chão e casa são feitos praticamente do 
mesmo material, e toda hostilidade e risco que se 
mostra não vem de preceitos urbanos que o habitante 
mais ou menos vulnerável da cidade disputam, inda 
que inconscientemente, modos de enxergar um mesmo 
espaço. Nessa figura, o lugar em si, não é disputado 
ou aparentemente posto em risco por essa disputa, 
é apenas apropriado, trazendo, ao menos para uma 
leitura de um morador de uma cidade distante dos 
polos, uma cena de sobrevivência cotidiana frente à 
temperatura. Nesse retrato, os conceitos de casa e 
lar parecem não estarem tensionados, parecem ser o 
que há, o que se faz com aquelas condições, e durante 
muito tempo foi feito e será. A tensão entre onde é casa 
e lar, e o que isso significa, na cidade, é o que aproxima 
as duas primeiras figuras dessa montagem. A situação 
de rua é vista como pode ser vista como um problema 
urbano, justamente porque essa leitura é feita sob o 
prisma do planejamento do espaço, e da determinação 
ou designação de um modo de usá-lo. A visão sobre o 
lugar na cidade parece compro um ponto fundamental 

na problemática dos moradores em situação de rua, que 
cresce em uma vertente diferente de uma preocupação 
social ou de saúde, por exemplo.  
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“Moradores de rua são acordados com jatos de água fria em SP, diz 
CBN - Empresa contratada pela prefeitura fez limpeza após madruga-

da mais fria do ano” 
(Jornal O Globo 19/07/2017)

“Um morador de rua foi alvo de forte jato d’agua na manhã desta 
terça na cracolândia, no centro de São Paulo. O jato foi lançado por 
agente responsável pela limpeza rotineira da área a serviço da pre-

feitura de São Paulo, sob a gestão João Doria” 
(Jornal Folha de São Paulo, 18/05/2018)

“Vídeo de mulher que joga água em jovem que dormia na rua causa 
polêmica em Esteio. Vítima dormia embaixo de uma marquise deixou o 

lugar totalmente desnorteada” 
(Jornal Correio do Povo, 15/05/2019)

Em meados de 1965, o artista brasileiro Hélio 
Oiticica escrevia em seus diários diversas anotações 
da concepção de uma obra de arte, que de obra ou 
arte muito questionável seria. Essas anotações diziam 
respeito ao Parangolé, um ato que era composto por 
um “criador de imagens”, que era um indivíduo que 
vestiria um tecido (que depois popularmente passou a 
ser conhecido unicamente como o “parangolé” em si) 
e os espectadores, ou o que está de fora observando 
esse ato. Oiticica estava propondo uma dança sem 
coreografia, um movimento livre de puro improviso 
mas que estivesse presente no cotidiano, que não 
estabelecesse um “estado de embriaguez dionisíaca” no 
estado de dança.  Por fim, aqueles que observam esse 
ato, de um indivíduo com tecidos fazendo movimentos 
também faria parte da obra em si, sendo peça essencial 
para o desenrolar do movimento. Segundo Oiticica, a 
experiência do Parangolé acontece “desde o dado, 
o já pronto, os estares que estruturam como que 
arquitetonicamente os caminhos, espaços a percorrer, 

e os dados transformáveis que exigem a participação 
inventiva de qualquer espectador” (OITICICA, 2011, p. 
79). Além disso, também há os “dados para fazer, isto 
é, o material virgem para cada um construir e fazer o 
que quiser, como um estímulo” (OITICICA, 2011, p. 79). 

O que o artista estava propondo, inspirado 
na marginalidade social que vivenciou nos anos 60 e 
70 na cidade do Rio de Janeiro, era uma obra de puro 
improviso, que fosse deslocada dos museus e tivesse a 
rua, o cotidiano e o improviso do dia a dia como estímulo 
e inspiração. As vestes sobrepostas e coloridas ainda 
traziam a possível referencia de uma multicamada e 
trapos de tecidos e materiais que aludiam à bricolagem 
de materiais e texturas das periferias emergentes do 
Brasil da época. Desafixar a obra de arte do museu, e 
impossibilita-la de ser exposta de maneira tradicional 
era um dos objetivos de Oiticica, definia inclusive a 
obra negando a ideia de obra ou de arte, e sim uma 
“realização criativa (...) A antiarte – é uma simples 

Figura  29. (a) Acervo Folha de São Paulo | (b) Acervo Cesa Oiticica Filho |  (c) Pesquisa por imagens Google |  Montagem: Guilhermo Gil
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posição do homem nele mesmo e suas possibilidades 
criativas e vitais. (...) a obra só toma sentido quando se 
completa ate a atitude de cada participador” (OITICICA, 
2011, p. 79–80).

A situação de rua, por si, é uma situação de 
reação, constante adaptação e de não linearidade. O 
indivíduo que se encontra em situação de rua sempre 
está “sujeito a”. O fato da situação de rua ser uma das 
problemáticas urbanas de maior tenuidade entre os 
limites do legal e ilegal, do político e do sobreviver, e 
até do ser ou estar, traz consigo um improviso contínuo 
que toma palco no cotidiano. Como já foi explorado 
anteriormente, o próprio termo “em situação de rua” traz 
consigo algo de incerto e instável, fazendo com que os 
sujeitos não sejam moradores de rua, mas estão em 
situação dela. 

Alguns parágrafos acima, foram citadas três 
entrevistas com meses de diferença entre si, que 
relatam um padrão de opressão, seja ele em qual 
medida é observado, aos moradores em situação de 
rua. Nenhuma das três notícias aconteceram durante 
as estações quentes do ano, e mesmo acontecendo 
não subtrairiam a gravidade do acontecimento. As três 
noticias relatam moradores em situação de rua sendo 
acordados com jatos e baldes de água gelada nas 
manhãs das capitais brasileiras. Uma dessas noticias 
tomou os jornais, sites e noticiários acompanhada de 
um vídeo, cujo um frame está registrado na primeira 
figura que abre essa parte do texto. No vídeo que foi 
vinculado à notícia, é possível enxergar um agente 
contratado pela prefeitura de São Paulo claramente 
mirando os jatos de limpeza urbana, que jorram água 
em alta pressão, num morador em situação de rua que 
dormia desavisado na encosta de um muro. Os jatos 
o fazem se mexer, ainda atrapalhado nos próprios 
andrajos e tecidos que ao mesmo tempo que voam 
revelam um corpo fugindo e reagindo. A muitos metros 
de distância, o responsável pelo jato só é interrompido 
em seu ato quando outro espectador/participante do 
vídeo entra em cena pedindo para que interrompa 
aquela atrocidade. 

A cena, embora atual, parece retratar um 
envelhecimento sinistro da ideia de Oiticica, que 
inspirando-se na periferia, no samba e no ritmo, na 
cultura da marginalidade compôs uma ideia do que seria 
o parangolé, com vestes coloridas sobrepostas onde 
um sujeito dançaria sem nenhum tipo de coreografia, 
sendo reação, resultado e criador de um contexto, 

provocado pelo ambiente e pelos espectadores. Um 
sujeito “fundando o espaço, sendo o corpo a ponte 
necessária para o inventor emergir. Esses atos não 
seriam o fim, mas pretextos. O inventor (que funda 
o espaço) está cada dia mais ligado a um processo 
coletivista de ação” (OITICICA, 2011, p. 175). 

Parece agora, que as vestes coloridas 
envelheceram para uns trapos em tons pasteis, o 
cenário de sol que eram registrados os experimentos 
de Parangolé se transformaram num dia cinza e 
chuvoso. Os espectadores que provocariam e fariam 
parte do experimento agora são sujeitos da prefeitura 
e das instituições públicas, enquanto a dança em si, é 
um improviso de reação e susto para fugir do contexto 
que parece orquestrar esse agenciamento triste no 
cotidiano. 

A cena em si encerra com uma sensação de 
distopia de uma ideia de ginga e improviso que Oiticica 
extraiu as ideias para o Parangolé. Nessa relação 
a dança não é uma escolha e sim um rearranjo de 
peças da mesma obra de “antiarte” postas numa trama 
melancólica e revoltante do dia a dia das capitais. 
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conclusões

 Esta dissertação foi composta, como quem 
anda pela cidade e coleta diversas matérias ao longo 
da caminhada. Ora o que chama atenção é uma 
cena fugaz do dia a dia que é escrito em formas de 
cartas, ora é um conjunto de informações que faz 
necessário sentar e entender o que se tem nas mãos. 
Tanto a teoria científica como as vozes narrativas são 
conversas cruzadas em um mesmo trajeto. Muito do 
que é coletado é descartado, sendo essa escolha certa 
ou não. Muitas lacunas abertas urgem por uma nova 
caminhada. No final do dia, sobre a mesa de trabalho há 
uma série de coisas que potencialmente se conectam, 
mas tais conexões só são possíveis com um ou outro 
desejo e costurados por uma ou outra linha narrativa. 
Ao longo de grande parte do texto, a terceira pessoa 
parecia o sujeito verbal adequado para adentrar por 
diversas facetas que foram exploradas, enquanto numa 
ou outra narrativa a primeira pessoa era invocada. Uma 
variação desequilibrada, porém, própria de um universo 
científico, cuja voz autoral muitas vezes aparece nas 
nuances do conteúdo e de uma forma a não ser ou 
parecer pretencioso ou onipresente. No momento em 
que se inicia um processo de reflexão para fins de 
conclusões, ou, algumas paragens, como foi chamado 
este capítulo, a primeira pessoa do singular reaparece, 
a fim de costurar, recosturar, ou até rasgar algumas 
tessituras que foram propostas ao longo deste trabalho, 
e responder a algumas questões abertas desde o início 
do processo de composição desta dissertação. 

 Desde o início, duas questões me tiravam o 
sono ao escrever uma dissertação. A primeira, era como 
eu faria para dar voz aos moradores em situação de rua 
em um trabalho científico. E a segunda questão, seria 
compreender como meu trabalho, depois de realizado, 
poderia ajudar em propostas para essa problemática. 
Um pouco desse ímpeto por respostas talvez venha 
de uma ingenuidade de alguém que se projeta no 
universo científico ainda sem uma consciência clara 
da materialidade e das linguagens de que esse 
mundo costuma funcionar. Talvez o outro tanto dessa 
vontade de explorar a problemática intendendo-se a 
responder a algo venha da conexão pessoal que venho 
desenvolvendo, desde alguns anos antes até os dias 

de hoje, com moradores em situação de rua, com os 
quais me conectei e aprendi diversos saberes que 
são externos às referências que costumava ler nos 
trabalhos e livros. 

Hoje posso registrar, que tendo feito todo 
o trajeto teórico que me propus neste trabalho, as 
respostas e urgências que buscava no começo do 
processo eram oriundas de perguntas que parecem 
hoje equivocadas. 

No que se trata de dar voz aos moradores em 
situação de rua, compreendo hoje que não é exatamente 
esse o papel que este trabalho desempenha tampouco 
seriam essas palavras que escolheria para recompor 
essa questão. Penso que inevitavelmente existe um 
sujeito disparador, no caso eu, de qualquer texto que 
é escrito. Esse sujeito é composto por uma série de 
bagagens estruturantes, adquiridas previamente ou 
durante do trabalho de escrita. 

O que penso hoje, é que as vozes com as quais 
me deparei ao longo do processo e as que consegui 
registrar previamente não poderiam estar ausentes. 
Essa troca de pensamento invalida a pretensão de 
dar voz a esse ou aquele ator da problemática, mas 
de aceitar a dissonância de um trajeto cheio de vozes, 
gritos e silêncios. Expor essa dissonância com a qual 
me deparei e insistir dentro dela uma organização 
dentro da linguagem científica é o grande exercício 
e desafio deste projeto, que desde o início visava 
ampliar a conversa sobre essa problemática, embora 
tal ampliação venha sendo desenvolvida e lapidada 
justamente no processo. Por isso, a questão não seria 
dar voz aos moradores em situação de rua ou confrontá-
los com a voz do poder público. E sim, compreender 
os lugares de fala e os experienciar em um mesmo 
universo, no caso, esta dissertação.  Por isso, o texto é 
atravessado por notícias, por cartas, por relatos e pela 
própria teoria científica. 

Sendo assim, a segunda questão inicial citada 
aqui, falava sobre a funcionalidade deste trabalho 
na problemática estudada, como ele seria útil e que 
propostas viriam dele. A verdade que me deparei é que 
por mais poderiam sobrar ideias de propostas sociais 

e genéricas para essa população, propô-las ao fim de 
um texto teórico dessa escala, seria cometer equívocos 
semelhantes aos que são apontados muitas vezes por 
este ou outros tantos materiais sobre esse tema: o risco 
da incompletude de compreensão. O que pode ser 
observado dentro da temática e do estudo desenvolvido 
aqui, é que os materiais existentes sobre moradores em 
situação de rua têm suas raízes mapeadas à pontos 
específicos, a uma grande política ou a uma dúzia 
específica de livros que são encontrados, e por vezes 
até repetidas as mesmas citações em diversos estudos. 
Essa crítica não é exposta de maneira a invalidar um 
ou outro texto, pelo contrário, é desenhada justamente 
para observar que existem muitos outros amparos que 
as pesquisas contemporâneas podem se deitar além 
das fontes comuns sobre o tema. A experiência dos 
próprios moradores em situação de rua em problemas 
cotidianos, que vai além de sua classificação em uma 
ou outra característica respondida numa pesquisa é um 
caminho pouco explorado nos materiais encontrados 
sobre o tema, por exemplo.

Tendo sido orientando do professor Paulo 
Reyes, um arquiteto e urbanista que pensa o projeto 
como processo, a busca por respostas se mostrou 
para mim, menor do que a busca por compreender 
o processo. Seguindo o sentido de explorar, abrir e 
extrair da problemática as ferramentas que permitissem 
repensar a própria busca dessas respostas, a busca 
em si se mostrou a chave para novas conversas 
sobre o tema. Segundo Reyes, a ideia de não buscar 
a síntese de uma determinada problemática, a fim de 
realizar-se urgentemente em um projeto, é a operação 
de “produzir espaço de pensamento. (...) Operar pelos 
poros, projetar por fragmentos. Valorizar o processo, 
os processos” (REYES, 2018). Nesse sentido, a busca 
não sugere uma resposta para as perguntas, porém o 
processo e a abertura por diversas frentes e lugares de 
fala constitui a operação de possibilitar outros sentidos, 
que não a das respostas às questões. “O sentido de 
projeto pode ser retirado da posição resolutiva e 
posicionado como potência” (REYES, 2018). É assim 
que vejo este trabalho agora, uma potência, ou uma 
ferramenta de potência que se juntará a outras para 
o porvir, seja ele meu ou de quem, porventura, extrair 
dele algo que o valha. Uma abertura do espectro de 
compreensão da situação de rua. Substituir a síntese 
pelo sintoma.

Para complementar alguns pontos do trabalho, 
teci um ou outro comentário a seguir sobre fatos 
específicos que, se neste capítulo final estão justapostos 
à conclusões e paragens teóricas do processo, à 
introdução, ao desenvolvimento e até antes do fazer 
deste trabalho me serviram de passagens ou entradas 
para outros olhares sobre essa problemática. Através 
deles (e de tantos outros momentos) foi possível traçar 
um paralelo necessário entre o discurso das políticas 
públicas, da teoria científica e do espectro cotidiano 
que muitas vezes é deixado de lado. Não é objetivado 
aqui apontar as respostas para a essas questões, mas 
exemplificar a percepção do abismo.

Trago um breve comentário sobre um caso 
que se mostrou muito conhecido entre as pessoas que 
trabalham com moradores em situação de rua em Porto 
Alegre. Em uma das minhas investidas voluntárias a 
um grupo, hoje ONG, que desempenha diversos tipos 
de ajuda aos moradores em situação de rua, ouço o 
seguinte relato: (adaptado sem fidelidade exata ao que 
foi dito no dia) “Quando eu tenho uma entrevista de 
emprego na manhã do dia seguinte, durmo em frente 
a uma loja que abre as 6 ou 7 horas da manhã. Assim, 
sou acordado pelos donos da loja ao me expulsarem do 
local e me encaminho para a entrevista”.

Essa conversa/lembrança/registro mudou 
grande parte da minha compreensão sobre o tema. 
De um extremo do contexto geral observamos uma 
sociedade, e por vezes o próprio poder público, que 
planta sobre os moradores em situação de rua um olhar 
prumado na funcionalidade da sociedade, dividindo 
os indivíduos que “funcionam” ou fazem funcionar a 
máquina urbana e aqueles que estão a parte desse 
processo. Ou seja, a expressão “vagabundos” ou 
“drogados” é usada constantemente para se referir a 
eles nos mais variados círculos de conversas.  Essa 
mesma sociedade e poder público quando, sobre eles, 
planejam ações de assistencialismo, de auxílio social, 
voluntariado, abrigo entre outros, parecem objetivar 
o suprimento objetivo de determinados fatores como 
comida, lugar para dormir ou um afastamento da 
sociedade para se tratar do vício em crack, alcoolismo 
ou outras fraturas psicológicas. Se essas ações estão 
corretas ou não, ou se cabem na problemática, não 
é o ponto principal desta argumentação em curso. 
Porém, se, aparentemente, de um extremo existe 
essa sociedade e esse poder público, do outro, além 
de moradores em situação de rua estigmatizados em 
problemas de grande porte, existem pessoas com 
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problemas cotidianos, corriqueiros que constituem 
uma micropolítica praticamente imaculada pelas 
instituições. Conseguir acordar cedo para ir em uma 
entrevista; utilizar banheiros públicos com o mínimo de 
estrutura pela cidade; ter acesso à internet e telefone 
para contatar parentes ou contatos profissionais; ter o 
direito de poder transportar seus objetos e roupas sem 
que sejam apreendidos pela polícia, utilizar um guarda 
volumes público, ter acesso ao transporte municipal e 
estadual entre outras “pequenas dificuldades” tornam-se 
grandes portas de aprofundamento da vulnerabilidade 
social que esses moradores enfrentam.

Todas essas pequenas dificuldades que os 
moradores em situação de rua encontram no dia a 
dia parecem afastar uma capacidade de emancipação 
e de retomada socioeconômica desses moradores 
que se encontram em situação de rua. Não se tem a 
ingenuidade de pensar que um pacote de ações como 
essas simplesmente resolveria o problema, inclusive, 
pensar assim invalidaria toda a grande complexidade 
estudada ao longo deste trabalho e disporia sobre a 
problemática uma ideia de “chave” para resolução dos 
problemas sociais. Não é esse o objetivo deste trabalho, 
e tampouco a linha de pensamento que foi tecida. 
Porém, por meio desses espaços de micropolítica 
cotidiana é possível identificar uma insuficiência 
de pensamento do lado institucional da equação. 
Igualmente, se observa também uma aparente falta 
de compreensão da sociedade em entender que o 
processo de ida às ruas não começa no momento em 
que o morador dorme sua primeira noite em situação 
de rua, portanto, não terminará no momento em que o 
colocar em um albergue para não dormir na rua.

Desde muito cedo nesse processo, valorizei 
e outorguei as conversas e a convivência com os 
moradores em situação de rua ao longo dos anos 
uma importância ímpar, e as trato como uma coleção 
de saberes em construção, que mesmo que não me 
permitem falar por eles, nem pelas instituições ou pela 
academia como um todo, me posicionam num limiar 
em distanciamento do lugar de fala que representa 
uma sociedade ou de instituições que os oprimem 
e não os escutam. É importante ressaltar a posição 
instável, assim como estar em situação de rua, estar 
em distanciamento não significa que me situe ainda 
numa posição que invariavelmente produz a condição 
socioeconômica para a existência da situação de rua.

Nesse momento de conclusões, como foi 
mencionado anteriormente, meu objetivo é trazer 
algumas aletas estruturantes de uma situação de rua 
observada ao longo desse processo de escrita, que 
sirvam de portas de entradas e de exemplo do tipo de 
reflexão que essa proposta produziu ao longo de seu 
desenvolvimento. A narrativa simples que foi trazida 
anteriormente, da dificuldade de conseguir chegar a 
tempo em uma entrevista de emprego é apenas uma 
das pequenas luzes que formam esse rizoma.

Outra aresta com a qual me deparei e que 
não poderia ser ignorada ao longo desta escrita é 
uma especificidade que sangra uma grave condição 
da relação entre a intuição pública e problemática 
dos moradores em situação de rua: as moradoras em 
situação de rua que estão grávidas. No ano de 2017 
conheci uma mulher que se encontrava em situação 
de rua, estava grávida e fora de sua cidade natal. Não 
trago detalhes específicos dessa mulher, mas do grupo 
cuja vulnerabilidade se torna ainda maior e mais grave. 
Estar em situação de rua, como foi visto por si só, é um 
cenário de grande vulnerabilidade. 

Por vezes segundo alguns relatos, uma 
gravidez indesejada ou socialmente mal aceita é 
inclusive parte dos motivos que leva muitas meninas e 
mulheres para a situação de rua no Brasil, porém não 
existem dados oficiais nas pesquisas publicadas pelo 
poder público de um número aproximado de gestantes 
em situação de rua. Somando o cenário caótico de 
estar grávida e morando na rua, apenas no ano de 2018 
foi sancionada uma lei que exige que o serviço público 
de saúde não rejeite essas mulheres no atendimento. 
Ou seja, até então durante anos e anos que se 
passaram sem essa lei existir, parece significar que o 
serviço público de saúde aparentemente rejeitava ou 
costumava impor burocracias ao tratar essas mulheres, 
o que além de paradoxal (por se tratar de um serviço 
público) é como se o extremo de vulnerabilidade de 
um grupo já vulnerável, que são as mulheres grávidas 
em situação de rua, fosse simplesmente tratado com 
descaso. 

No último trimestre de 2017, o jornal Boca 
de Rua lançou uma reportagem de capa cujo título é 
“Porque não podemos ser mães”. Não parecia ser uma 
pergunta, e sim uma conclusão forçada por um sistema 
que parece impedir a maternidade nesses casos. 
Nessa edição, o relato de uma moradora em situação 
de rua parece romper em questões uma deficiência 

funcional do poder público: “Sabrina estava em um 
abrigo municipal. Estava limpa, sem usar drogas, fez 
o pré-natal conforme orientação. Quando ganhou 
o bebê não a deixaram amamentar no peito, só com 
mamadeira. Em seguida, ela recebeu alta e perguntou 
pela criança. Foi informada que a criança não sairia 
com ela. Nunca mais viu o bebê. Não assinou nenhum 
papel autorizando a entrega ou a adoção.”I

Durante o resto dessa edição seguem outros 
relatos, o que me leva a crer que a moradora que 
conheci em 2017, que estava grávida e em situação de 
rua, tem grandes chances de fazer parte desse grupo 
de mães que tiveram seus direitos violados. E aqui entra 
outro ponto de dissonância, ou ao menos de ingerência, 
por parte do poder público. Frente ao grande problema 
que o poder público enfrenta ao lidar com os moradores 
em situação de rua, o grupo específico de mulheres 
grávidas é mínimo, porém, de extrema vulnerabilidade. 
Partindo do ponto que essas narrativas são verificadas 
e procedentes, o Estado estaria três abismos diferentes 
com uma ação, aparentemente, com o objetivo de dar 
condições melhores para a criança recém-nascida. 
A primeira, é aprofundar a dificuldade dessa mulher 
(ou dessas mulheres) se reerguer e se reestabelecer 
na sociedade, visto que o acesso às drogas, o frio e 
as dificuldades da rua e o pós trauma parecem gerar 
um cenário propício para essas mulheres terem ainda 
mais obstáculos para não permanecerem em situação 
de rua. A segunda, é aumentar o número de crianças 
para adoção, visto cenário preocupante que os 
casas de passagem e adoção também se encontram 
no Brasil. E a terceira, parece ser a perda de uma 
chance de criar um programa específico para essas 
mães se reestabelecerem focado nas idiossincrasias 
da maternidade, e prestando o acompanhamento 
psicossocial necessário para esse processo. 

Outra situação explorada aqui já traz a linha 
tênue do que é assistência social ou opressão social 
como mote operacional de argumento. Muitas vezes 
os moradores em situação de rua, como foi explorado 
anteriormente, são expulsos dos lugares onde estão 
instalados pela cidade. Suas justificativas são as mais 
variadas dadas pelo poder público, e se são justificadas 
ou não é uma discussão a parte do que proponho. Essas 
ações são exercidas normalmente por três grupos que 
representam o estado: Assistência Social, Polícia Militar 
e Departamentos de Lixo. Esse tríptico institucional gera 

I  Jornal Boca de Rua, reportagem de capa. Pagina 1 
e 2. Edição 65 Ano XVI

uma significação que se assemelha a uma infantaria de 
batalha a uma população que não parece conseguir 
expor suas vozes nessa ação. No caso de Porto Alegre, 
inúmeras notícias e relatos demonstram a tentativa da 
FASC de retirar esses moradores em situação de rua 
para os programas ou albergues disponíveis, embora, 
como se tem visto, se essa ação fosse bem-sucedida, 
ainda assim não haveria vagas para grande parte 
dessa população nos albergues da cidade. Falhando 
essa aproximação, a polícia militar muitas vezes utiliza 
a força para retirar esses moradores dos locais onde 
estão. Por fim, o DMLU (Departamento Municipal de 
Lixo Urbano) faz a retirada de todos os pertences dos 
moradores para um caminhão e os deposita em lixões, 
postos de reciclagem entre outros destinos. Muitas 
vezes os moradores em situação de rua acabam 
detidos pela polícia militar enquanto o departamento 
de lixo retira seus pertences, e posteriormente seguem 
na rua, sem os poucos itens e abrigos que possuíam. 
Como classificar o poder público nessa equação?

Conforme a notícia, “(...) em Porto Alegre, 13 
moradores de rua foram removidos na manhã e na tarde 
de sábado (24), em ação da prefeitura. Equipes da 
Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) e do 
Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) 
percorreram a Avenida Ipiranga retirando os moradores 
e destruindo as casas improvisadas, construídas 
com restos de materiais e lixo, principalmente sobre 
os taludes do arroio.”II Notícias como essas estão 
presentes nas mais variadas formas pelos jornais 
das capitais brasileiras, e mostram, novamente, uma 
ação do poder público que podem, ao invés de prestar 
assistência, aprofundar ainda mais a vulnerabilidade 
social dos moradores em situação de rua, pois nesse 
caso, se não há vagas nos albergues, não há mais a 
casa improvisada e não há uma imagem de resolução 
do poder público (e sim de, aparente, opressão) o que 
resta a esses treze moradores da reportagem é seguir 
para outro ponto, outra marquise, outra ponte. Se 
restabelecer seguindo em situação de rua. 

No início deste trabalho, questionava-se como 
este estudo poderia contribuir para o entendimento 
dessa problemática, almejando ainda poder contribuir 
de alguma forma para um novo horizonte de políticas 
públicas mais eficazes. Penso que esse problema de 
pesquisa segue como um problema de sociedade, 

II  https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/
noticia/2018/02/estrategia-mais-ampla-para-moradores-de-rua-em-porto-
alegre-ainda-esta-em-estudos-cje3js33h01vo01qxjd8s9b1x.html
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de pensamento urbano. O planejamento urbano e 
a administração da cidade, baseando-se no que foi 
estudado neste trabalho, parece compreender o projeto 
de cidade, de cidadania e de espaço urbano como uma 
verificação de problemas e a busca por respostas. O 
que foi possível verificar é que no entre desses lugares, 
da busca e das respostas, existe muitos problemas 
cotidianos e ciclos viciados das políticas públicas que ao 
invés de impulsionar uma autonomia para que o sujeito 
possa sair da situação de rua, apresenta uma resposta 
pronta por meio de albergues, de políticas rígidas ou 
ações truculentas que acabam sedimentando ainda 
mais o abismo de compreensão entre a sociedade e as 
instituições e a população em situação de rua. A etapa 
de compreensão do estado da arte dessa problemática 
no cenário teórico foi fundamental para verificar que o 
tema não foi oxigenado com novos pensamentos por 
muito tempo, e nesses vácuos de produção política ou 
acadêmica o problema urbano e econômico em que a 
problemática dos moradores em situação de rua está 
inserida parece agravar-se. Embora hajam produções, 
novas políticas e novos pensamentos sobre o assunto, 
a repetição de ações que se provam ineficientes parece 
não abrir espaço para outros pensamentos. 

Ainda sobre a verificação da absorção e 
desenvolvimento do problema de pesquisa durante a 
dissertação a deriva filosófica sobre o território e as 
compreensões diferentes do território demonstram que 
as políticas públicas não parecem considerar outras 
visões sobre o espaço da cidade, senão a visão de 
controle sobre o espaço. Embora seja um exercício 
muito mais difícil de exigir nesse momento do poder 
público, compreender que a rua insere outras dinâmicas 
e outras geografias no mesmo ponto da cidade, quando 
vivenciadas pela população de rua é fundamental para 
poder prover inclusive rotas de saída dessa população 
do estado vulnerável que acabam se encontrando. 
Ao pensar a cidade, o espaço e os moradores em 
situação de rua com um prisma nômade, percebemos 
que a rua, o viaduto e a marquise seguem sendo rua, 
viaduto e marquise por vezes, porém por vezes, para os 
mesmos moradores, se transformam em casas, abrigos 
e paragens. E a transição entre as duas concepções, 
parece encaixar no que o autor Peter Pal Pelbart, se 
referenciando nos estudos de Guattari e Deleuze, 
compreende por “cavalgar as fronteiras”. Não se trata 
aqui das bordas da cidade, tampouco da periferia ou 
da marginalidade em si. A profundidade que se pode 
chegar, ao compreender que a fronteira da concepção 

do que seria um lugar de andar ou de dormir na cidade, 
é atravessada constantemente de um lado para outro 
por um morador em situação de rua. 

Olhando agora para a última parte do texto 
antes da conclusão, onde foi possível emergir numa 
narrativa por imagens de fato, o problema de pesquisa 
começa a dar indícios de que possam ter respostas, 
embora respondê-lo trairia o próprio percurso. Nesse 
momento do trabalho, foi possível conflitar situações e 
momentos em que a situação de rua aproxima e outras 
em que o abismo se impõe em relação às propostas e 
pensamentos que a sociedade e as instituições dedicam 
a ela. Portanto o elo entre o problema de pesquisa e 
a verificação dos objetivos iniciais que foram traçados 
neste trabalho é justamente o aprofundamento nas 
imagens geradas no estudo dessa problemática.

 Nesse ponto do trabalho, já não há 
necessidade de organizar a ideia do que seria imagem 
ou o que seria meramente figurativo. A mesa está cheia 
de materiais, a mesa é a imagem. A mesa é o objetivo 
deste trabalho sendo atingido, ou pelo menos buscado. 

Nas primeiras páginas desta escrita tracei 
o seguinte objetivo para a dissertação: “O objetivo 
principal deste trabalho é compor uma narrativa 
multifacetada através de imagens que possam abrir 
outros caminhos de entendimento sobre a problemática 
dos moradores em situação de rua por meio diferentes 
lugares de fala.” 

Percebo agora que esse objetivo foi atingido 
parcialmente, com uma ressalva que trouxe um 
incômodo, um sintoma que acompanhou durante toda 
a escrita. Sobre compor uma narrativa multifacetada, 
acredito que os diferentes momentos da escrita, tanto 
do aprofundamento bibliográfico, teórico, as cartas, as 
políticas públicas ou mesmo das imagens serviu para 
de fato compor essa narrativa que apresenta diversas 
faces de uma mesma problemática.

Sobre a ideia de abrir outros caminhos de 
entendimento sobre essa problemática acredito que 
este trabalho esteja inserido em uma corrente de 
pensamento que questiona não apenas a situação 
presente que se encontram as políticas públicas e 
a vulnerabilidade dos moradores em situação de 
rua como também a maneira como essa situação 
atravessa a história, por isso é possível dizer que ao 
menos a busca por esses caminhos estão presentes 
em diversas partes do texto. O momento em que essas 

ideias se tornam mais presentes é no capítulo sobre 
as leituras das imagens, onde foi possível realmente 
identificar alguns conflitos e questionar as respostas 
e a concepção das polícticas públicas frente a um 
problema que não parece estar sendo compreendido 
dentro do universo dos moradores em situação de rua.

Por fim, a ideia de diferentes lugares de fala 
não pode ser atingida, apenas tangenciada. Percebo 
que a complexidade de um desabafo cheio de palavrões 
de um morador em situação de rua numa conversa 
solta no dia a dia pesa nas costas de quem escuta tanto 
quanto a leitura de uma legislação escrita em norma 
culta. E nesses momentos, nenhum dos lugares de fala 
são meus. Portanto a busca por uma ferramenta que 
possa realmente trazer à luz esses lugares de fala é 
um objetivo que se insere numa escala de sociedade 
e não individual acadêmica. Sendo assim, acredito que 
reescreveria o objetivo, mirando atingi-lo, de pesquisa 
da seguinte forma: “O objetivo principal deste trabalho é 
compor uma narrativa multifacetada através de imagens 
que possam abrir outros caminhos de entendimento 
sobre a problemática dos moradores em situação de 
rua. (por meio diferentes lugares de fala)” Omitindo 
parte a que se propõe a falar sobre lugares de fala. 

O primeiro capítulo, que engloba a estrutura 
do projeto tem o nome de “Sobre a mesa”. Tive o intuito 
de tentar fazer uma alusão ao que eu estaria trazendo 
ao longo de todo o processo e colocando em cima da 
mesa de trabalho. A mesa me passava uma ideia de 
materiais em transe, materiais em conflito. Aos poucos 
fui colocando novos materiais e retirando outros, e a 
composição parecia nunca ser estável. Por vezes, 
deixava apenas com o básico para escrever, e em 
poucos dias, as folhas e o teclado do computador já 
dividiam espaço com livros, anotações feitas em notas 
fiscais, uma ou mais xícaras de café e outros itens que 
por vezes apenas estavam ali porque foram deixados. 
Uma carteira, uma chave. 

No final do trabalho, me vi com poucas 
coisas em cima, e fiz o exercício de retirar tudo. De 
limpar a superfície para poder escrever a conclusão. 
Me vi olhando para a mesa vazia, sem papeis, sem 
computador e sem função aparente. Me peguei 
pensando na mesa em si, e que se o primeiro capítulo 
eu falava sobre o que estava e estaria, de fato, sobre a 
mesa, agora vejo que falo da mesa em si. Percebo que 
minha última leitura de imagem nesse trabalho seria 
sobre a mesa, estando fora dela.

Uma mesa tem funções variadas, embora a 
que me remete diretamente seja a ideia de um lugar para 
fazer refeições. Aquela fagulha de imaginário acende 
uma chama de figuras mentais onde é possível pensar 
na mesa da sala, em mesas de restaurante, mesas de 
casas de famílias, mesas de restaurantes universitários, 
mesas de cafés e bares dos mais variados tamanhos e 
formas. Porém a mesa também é uma figura de poder, 
onde as mais diversas autoridades políticas assinam e 
decretam os mais diversos documentos que regem uma 
orquestra conturbada das políticas públicas. A mesa é 
um espaço de trabalho, de marcenaria, de operação 
médica, de atendimento do sistema de saúde. Desde 
uma absorção lírica dos contos do Rei Arthur e a távola 
redonda até a mesa onde são jogados os orixás. 

uma mesa enquanto potência

uma mesa enquanto narrativa

uma mesa porvir

uma mesa de tijolo e tábua 

embaixo do viaduto.



Marcelo conhecia a geografia daquelas ilhas como poucos, mas como todo navegador, era sensível demais aos 
perigos da terra firme. Vivia no entre, por já ter vivido em mais de uma dessas ilhas. Ele era dono de uma loja de 
discos, situada na Avenida Borges de Medeiros, em Porto Alegre. Nessa mesma avenida, embaixo do viaduto e 
ao lado de sua loja, vivem mais de 40 moradores de rua. Marcelo  nha uma história complicada, embora tenha 
sempre trabalhado com música, sofria de desafinações no balanço dos dias. Era ex-dependente químico por 
vício em cocaína. Já havia morado na rua, sido preso, cumpriu pena e se restabeleceu na formalidade aparente 
dada cidade. Ele me contou um dia, que além de reabrir a loja de discos, ao se restabelecer, a Ronie Discos (nunca 
me contou o porque do nome), que iria ajudar como pudesse algumas pessoas. 

Em muitas de nossas conversas, numa infindável quan dade de histórias, me contou que muitas das 
pessoas que moram nas ruas  nham uma relação muito complicada com a família, vínculos quebrados 
e as vezes, alguns moradores até se escondiam na sua loja porque um familiar estava passando, e não 
queriam ter contatos. Nessa época, Marcelo morava com sua mãe, num apartamento próximo a região 
central de porto alegre.  Eu costumava comprar discos com ele, quase mensalmente. Minha úl ma en-
comenda havia sido um disco da Yoko Ono. 

Marcelo sofreu de rua, morreu de rua. 

NosNos seus úl mos meses de vida, ele havia entrado de cabeça na ideia de ajudar a qualquer custo as pessoas em 
situação de rua que rodeavam sua loja. Havia um celular para que as pessoas pudessem ligar para seus famili-
ares, feito um depósito de roupas, fazia almoço e café da manhã para todos quase todos os dias. Nesse cenário, 
aos poucos ia esquecendo de cuidar de si, e chegou ao ponto de salvar uma menina de quinze anos de um grupo 
de traficantes que a estava usando como parte do negócio com drogas. Para que a menina não fosse encontrada 
durante um tempo, levou-a para morar em sua casa, junto à mãe. 

A família de Marcelo descobriu que uma “moradora de rua” morava junto de sua mãe no pequeno 
apartamento em que dividiam, e seus irmãos o expulsaram do convívio com a mãe, e retomaram 
o apartamento da família em que Marcelo alugava. Proibiram-no de visita-lo. 

[A QUEBRA DE VÍNCULOS FAMILIÁRES É PRESENTE NA MAIORIA DOS MOTIVOS PELOS QUAIS AS 
PESSOAS ACABAM EM SITUAÇÃO DE RUA]

MaMarcelo não foi pra rua, mas perdeu o lastro. Se antes navegava entre as ilhas da cidade, entre 
a formalidade e a informalidade dos dias, agora havia ele mesmo se tornado uma dessas pe-
quenas porções de terra. 

//mensagem de celular: Guilhermo, consegui o disco da Yoko. (início de 2017)

Respondo que vou na loja de disco nos próximos meses, pois estava viajando. 
Marcelo morreu. Overdose de cocaína. Me contaram que foi encontrado na 
loja de discos, pelos próprios moradores de rua, seus vizinhos e amigos, que es-
tranharam sua ausência. 

Faltou-lhe estratégia, tá ca...? Sabe-se que sobrou ausências, sobrou rua. Morreu na própria 
loja, que foi uma das suas saídas para o restabelecimento na sociedade. As portas dessas 
lojas, no viaduto da avenida Borges de Medeiros são todas iguais quando fechadas. Ao longo 
dos anos, muitas delas vivem fechadas e como são cobertas pelo viaduto, torna-se um local 
de abrigo onde os moradores em situação de rua acabam se juntando para dormir. Hoje é 
diicil dizer, se passamos apressados, qual das portas era a loja de discos. Mas ao chegar mais 
perto, é possível imaginar até a cadeira na porta onde Marcelo passava os dias fumando um 
cicigarro, esperando os clientes, conversando e reclamando qualquer coisa com os moradores 
de rua. Sempre num tom meio ranzinza mas de alguma forma simpá co. 

Nas ruas, as distancias entre as ilhas são medidas por instrumentos 
do momento, são combatidas pelo abrigo e pelas drogas. Marcelo se 
afogou e morreu, também, de rua, mas deixou alguns de seus 
mapas. 

Percebo uma notícia. Percebo-a mesmo a tendo recebido a quatro meses atrás. Marcelo morreu. 

Algo entre se matar e ter morrido, algo relacionado com drogas, algo relacionado com a rua. Para 

contextualizar essa percepção é necessário retroceder a narrativa para um tempo anterior.

HáHá dois anos atrás, num ímpeto de ação, resolvi iniciar, junto com um grupo de colegas do 

instituto de inovação social em que trabalhava na época, um projeto com moradores em situação 

de rua. Tal ímpeto foi disparado por causa do frio que assolava Porto Alegre na época, e das 

notícias que andava lendo sobre as dificuldades dos moradores de rua no frio. Éramos um grupo 

de arquitetos, advogados, designers e outras profissões. E assim, sem muito plano de vôo, surgiu o 

Caracol Urbano. 

EmEm seis meses havíamos nos aliado ao grupo (hoje ONG) Banho Solidário, realizado reuniões 

com a FASC, com a prefeitura, com outros coletivos e constituímos um grupo de parceiros 

intencionados a compreender melhor e propor soluções para problemas específicos dos 

moradores em situação de rua. Realizamos ações sociais, auxílio a realização de documentos, 

cartório, almoços... tudo dentro de uma escala próxima. 

NaNa cidade vivemos em ilhas, ou pelo menos é uma das maneiras de perceber nossa situação 

urbana. Formamos um arquipélago de conflitos e não-percepções. Para navegar entre uma ilha 

e outra é necessário um barco e um timoneiro experiente, principalmente se uma dessas ilhas 

representar um grupo tão idiossincrático como os moradores de rua. Marcelo era nosso homem 

do mar (urbano).

5. marcelo
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“O bairro está cheio de ladrões, moradores 
de rua, pedintes, maconheiros, qual o prob-
lema de querer o bairro de volta sem essas 

porcarias aí?”; “Queremos nosso bairro lim-
po sem a cracolândia presente nas ruas fa-

zendo suas necessidades fisiológicas”; “Eca, 
nojo, bando de morto de fome”; “Acho melhor 
os nordestinos voltarem pra lá e deixar São 

Paulo”; “Encher a porrada nesses porra”; 
“Pouca ideia com essa raça”; “Cana neles, 

vagabundo”; “Deveria isolar esse povinho, 
separar do Brasil”; “A maioria do lixo de rua, 

infelizmente são os moradores de rua mes-
mo”; “Tem que matar uns fdp desse”.




