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“Fique você com a mente positiva 

Que eu quero é a voz ativa (ela é que é uma boa!) 

Pois sou uma pessoa 

Esta é minha canoa: Eu nela embarco 

Eu sou pessoa!” 

(Belchior) 



6 

 

AGRADECIMENTOS 

Às vezes, é preciso perdermos algo na vida para darmos o devido valor ao que somos, 

ao que conquistamos e a todos que vivem a nossa volta. Não valorizamos o que mais importa: 

o amar, o compartilhar, e o agradecer. 

 Hoje estou alcançando uma etapa da minha vida que sempre imaginei chegar, mas nunca 

imaginei como seria de fato isto acontecendo algum dia. E tenho certeza de que, para que hoje 

eu possa escrever estas palavras, muitos lutaram para que eu pudesse estar aqui. À essas pessoas 

vão meus agradecimentos, pois estiveram sempre comigo, nos bons e maus momentos. 

 Começo agradecendo a Deus, por permitir que eu tenha a felicidade de estar passando 

por mais uma etapa feliz e vitoriosa da minha vida. Em seguida, aos meus pais, Eduardo Dantas 

e Vilma Lima, e avós, João Ferreira e Marieta Dantas, que nunca mediram esforços para que 

eu pudesse chegar cada dia mais longe. Se eu cheguei a esta parte da caminhada, devo tudo isso 

a eles. Agradeço também a minha irmã, meus tios, tias, primos e primas, que de alguma maneira 

também fizeram parte do que se conclui aqui hoje. 

 Quero agradecer também a minha namorada, Gabriella da Costa, que me acompanha 

desde a graduação, sempre me apoiando com muito amor e carinho, me ajudando a evoluir e 

me tornar cada dia melhor.  

 Importante lembrar do apoio que recebi dos meus amigos do Rio de Janeiro durante esse 

período, em especial Felipe Eiji, Jorguen Klysman, Lucas Rezende e Lucas Costa. Pessoas que 

conheci em Niterói, mas que serão meus amigos para além da experiência do mestrado. 

 Do ponto de vista acadêmico, ressalto aqui a importância do meu Orientador de 

graduação, Luís Caetano da Silva, u dos grandes responsáveis pelo meu interessa na pesquisa. 

 Um agradecimento mais que especial à minha orientadora, Laura Martini Bedran, que 

me conduziu durante o mestrado, sempre disposta e me ajudar e fazer com que eu crescesse 

enquanto pesquisador e indivíduo. Agradeço também ao Programa de Pós-graduação em Mídia 

e Cotidiano e todo seu corpo docente e funcionários, que me acolheram de braços abertos, me 

proporcionando ensinamento que levarei para a vida e para a vivência acadêmica. 

Por fim, queria deixar aqui registrado também a minha gratidão as pessoas que, durante 

esses dois últimos anos, partiram deixando saudade e boas lembranças: A minha vó, Ivani Lima, 

que sempre fez de tudo para me ver feliz, e a minha tia “Ninha”, que esteve comigo desde minha 

infância e tem grande reponsabilidade na pessoa que eu me tornei. Quero dizer que eu as amo 

muito, e agradeço todos os dias por ter tido vocês na minha vida.  

Enfim, o mestrado é o final de mais uma etapa de muitas que (espero) ainda viram. 

Muito obrigado a todos. 



7 

 

RESUMO 

 
 

As investigações propostas nesse trabalho buscaram refletir acerca da representação da 

População em Situação de Rua (PSR) na mídia, tendo como base sua relação com o espaço 

urbano, suas significações e conflitos gerados sobre o mesmo e a maneira como este grupo é 

visto pela mídia carioca. Buscou-se, inicialmente, um levantamento bibliográfico para a 

compreensão do espaço urbano como formação e fonte de subjetividades de modo a apreender 

a condição do morador de rua nele inserido. Para tanto, também foram levantadas as políticas 

públicas definidas para esta população buscando expor a visão adotada pelas esferas de poder 

da sociedade sobre a PSR. A partir disso, a pesquisa propõe o levantamento e análise de notícias 

abordadas sobre a PSR no campo midiático digital, onde três grandes veículos de comunicação 

foram investigados - O Globo, Extra e O Dia -, além da página “Rio Invisível”, situada na 

plataforma da rede social, o Facebook, como mídia alternativa. A análise sobre o material 

recolhido discutiu a representação deste grupo nos segmentos informativos digitais, avaliando 

a maneira como este foi retratado, expondo as estratégias e elementos usados para construção 

dos variados perfis de representação da PSR. Os resultados também buscaram refletir acerca da 

visibilidade ou mesmo a invisibilidade desta população perante a sociedade, o estado e a mídia 

ao ocupar os espaços esquecidos ou não reconhecidos como espaços ativos da cidade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: População de rua; Cotidiano; Cidade. Representação; Mídias digitais 
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ABSTRACT 

 
 

The investigations proposed in this work sought to reflect on the representation of the 

Population in Street Situation (PSR) in the media, based on its relation with the urban space, its 

significations and conflicts generated on the same and the way this group is seen by the media 

in Rio. It will be searched, initially, a bibliographical survey for the understanding of the urban 

space as a formation and source of subjectivities in order to apprehend the condition of the 

resident of the street inserted in it. To this end, the public policies defined for this population 

will also be raised, seeking to expose the vision adopted by the spheres of power of society on 

the PSR. Based on this, the research proposes the survey and analysis of news about PSR in the 

digital media field, where three major communication vehicles were investigated - O Globo, 

Extra and O Day -, besides the page "Rio Invisível", located in social networking platform, 

Facebook, as alternative media. The analysis of the collected material analyzed the 

representation of this group in the digital information segments, evaluating the way it was 

portrayed, exposing the strategies and elements used to construct the various PSR 

representation profiles. The results also sought to reflect on the visibility or even the invisibility 

of this population to society, the state and the media by occupying the forgotten or unrecognized 

spaces as active spaces of the city. 

KEYWORDS: People on Street situation; Everyday Life; City. Representation; Digital media 
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1. INTRODUÇÃO 

Vivemos um momento em que a sociedade se transforma e reinventa padrões 

socioculturais com mais fluidez através do desenvolvimento tecnológico, da globalização e da 

Internet, propiciando a vida em conjunto e a capacidade de se perceber com mais facilidade como 

se dão os processos dentro do corpo social, sejam eles de origem econômica, cultural ou 

política. 

Dentro da conjuntura mundial, governos das mais diversas nações tentam alinhar o 

crescimento e evolução nessas áreas com as questões relacionadas ao desenvolvimento social. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), de 1948, pode ser considerada um 

marco importante na temática dos Direitos Humanos. Baseado nela, a visão acerca do 

desenvolvimento social vem tendo um destaque maior para a construção de políticas públicas 

como maneira de oferecer melhores condições de vida para a sociedade, em especial para os 

grupos em situação de risco. 

No Brasil, a partir da criação da LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social (BRASIL, 

1993), houve uma regulamentação maior a respeito das políticas voltadas para o amparo de 

grupos específicos da sociedade como: Idosos, crianças e adolescentes carentes, pessoas com 

deficiência. 

Porém, apenas em 2005, com a modificação da lei, a População em Situação de Rua 

(PSR) começou a receber atenção do governo em relação ao desenvolvimento de políticas 

públicas direcionadas, tendo em 2008 a criação da Política Nacional de Inclusão Social da 

População em Situação de Rua, instituída em 2009. Concomitante a isso, conceitos de higiene 

social, extermínio e segregação crescem à medida que novas medidas de proteção são criadas. 

Um exemplo prático seriam os ataques sofridos pela PSR nas ruas das grandes capitais, 

somando um total de 195 assassinatos apenas no ano de 2013, segundo dados da Secretaria de 

Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR, 2013). 

Os cenários dos megaeventos que ocorreram no país também mostraram a situação 

conflitante gerada pelo governo. Se por um lado leis são criadas para a garantia de direitos dessa 

população, por outro vemos o descaso com o tema. O exemplo dos jogos olímpicos de 2016 

expõem tal problema. Preocupou-se mais com a retirada desses moradores dos locais do evento 

ao invés de encaixa-los em políticas de assistência social ou mesmo respeitar o direito de morar 

na rua, em alguns casos. Como justificativa e forma de deslegitimização do discurso desse 

morador, Muitas vezes o poder público usa da prerrogativa do uso de drogas, de doenças, da 

loucura, usando como o argumento como justificativa de uma intervenção totalitarista do 

governo. 
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A mídia respalda este discurso, logo que a população de rua, quando vem à tona em suas 

notícias, vem sempre atrelada a esse viés de problema, seja ligada às questões de saúde pública, 

criminalidade ou vista como consequência de outros mal-estares sociais. Ou seja, através dos 

destes discursos estigmatizados previamente construídos é que a mídia vem a elaborar o seu 

conteúdo acerca do grupo aqui abordado.  

Assim, se coloca como uma problemática importante investigar a representação que a 

mídia constrói acerca do referido grupo, identificando como se estrutura essa representação sobre 

a população de rua e, principalmente, se encontramos marcas da fala desse morador dentro da 

mídia. 

Buscou-se assim também, esclarecer se a representação midiática colhida pela aplicação 

da pesquisa contribuiu de alguma maneira no reforço de preconceitos e estigma sobre a PSR, 

elencando dessa forma um cenário de criminalização explícito. 

Da mesma forma que o direito à educação e à saúde são indispensáveis, o direito à 

comunicação também não pode ser excluído, logo que a PSR não só consome comunicação 

como, em alguns casos, participa do processo de produção desta. Podemos citar como exemplo 

o jornal “Boca de Rua”, em Porto Alegre, a inciativa, de parte das jornalistas Rosinha Duarte e 

Clara Glock, surgiu em 2001 como um projeto para retirar moradores da rua a partir da 

educomunicação. Ativo há 16 anos, o Boca de Rua é considerado o único jornal do mundo onde 

todo o processo de produção, edição e venda se encontra nas mãos dos moradores de rua, de 

acordo com a International Network Street Papers – INSP11, do qual o jornal faz parte. (BOCA 

DE RUA, 2016). Em 2017, contava com cerca de 30 integrantes, sendo que desde sua criação, 

mais de 135 pessoas em situação de rua participaram do projeto, onde 70 moradores saíram da 

situação de rua. Heuristicamente, o exemplo vem provar que os moradores de rua possuem sim 

um discurso próprio, mais ligado às suas ações, mas não somente. 

A problematização a qual nos deparamos para entender este processo passou pela 

seguinte pergunta: é possível constatar um processo de criminalização e reforço de preconceitos 

sobre a PSR tendo como base a representação construída pela mídia? Para a solução de tal 

questionamento, ao decorrer deste trabalho, foram elencados diversos fatores possivelmente 

responsáveis por esse processo. 

A hipótese sobre qual se trabalhou aqui é a de que a mídia não somente acentua tal 

processo de estigmatização da população em situação de rua, como também busca invisibilizá- 

                                                      
1 A INSP é uma organização internacional que reúne jornais de todo mundo que são produzidos ou ligados a 

temática da rua de alguma maneira. Funciona como uma agência de notícias para estes veículos de rua, além de 

ser um banco de dados das publicações lançadas. 
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la, silencia-la, e na maioria das vezes, construir um simulacro a ser trabalhado como uma 

representação do real. 

Uma das premissas teóricas aqui expostas, é a da desvalorização e subhumanização do 

indivíduo, que, colocado numa posição de inferioridade, começa a ser visto pelo imaginário 

coletivo não mais como sujeito e sim como objeto, ou problema. Sobre deste processo, 

Nascimento pontua que, 

Subjacente à indiferença, pode estar atuando a desconsideração do outro da 

rua como igual, como se fosse de outra espécie com poucas similaridades. São 

pessoas, portanto negadas em sua humanidade: "homens e mulheres que não 

são mais vistos como tais por seus semelhantes". (NASCIMENTO, 2000, 

p.124) 

 

Dentro deste contexto, a realização de tal estudo ganha relevância devido à baixa 

visibilidade e importância que estes indivíduos ainda possuem no viés do Estado e da mídia. 

No país, atualmente, de acordo com pesquisa divulgada pela Secretaria de Direitos Humanos 

da Presidência – SDH/PR (2013) existem mais de setenta mil pessoas, acima dos 18 anos, 

vivendo em situação de rua. Apesar da existência de políticas públicas, o esforço pela garantia 

de direito desses indivíduos ainda pode ser considerado insuficiente. 

Nas capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Curitiba e Brasília, estão 

concentradas um total aproximado de cinquenta mil pessoas (SDH/PR, 2013). As cinco cidades 

totalizam mais da metade das pessoas em situação de rua do país – um dado relevante no que 

tange ao estudo da representação destes indivíduos no espaço midiático, logo que se encontram 

em percentual considerável. 

A ideia de desenvolver esta pesquisa parte inicialmente de estudos por mim 

desenvolvidos ao longo da graduação. Como um possível horizonte em parte já alcançado, é 

interessante observarmos os resultados de pesquisas acerca desta temática, no que tange a 

análise da mídia em relação à população de rua. Este tema permeou o meu trabalho de conclusão 

de curso em 2014, para obtenção do diploma de jornalismo, onde fiz uma pesquisa sobre este 

assunto o qual que me chamou a atenção, tanto pela pela pouca abordagem do tema na 

academia, como também e principalmente por ser uma população marginalizada que não tinha 

seus direitos garantidos. Na pesquisa realizada, buscou-se entender como a mídia local da 

cidade de Vitória da Conquista na Bahia, em especifico a “TV” Sudoeste, afiliada da rede 

Globo, agendava as notícias acerca dos moradores de rua do município, que em sua totalidade 

na época, constavam118 pessoas (DANTAS, 2014). Para tanto, a partir do método de análise 

de conteúdo, foi usado um recorte de 30 dias de programação do telejornal local, a fim de 

encontrar material para tal pesquisa. Posterior à aplicação do método escolhido, constatou-se 
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a total invisibilidade dos moradores de rua da cidade por parte do veículo em questão, 

posto que nenhuma notícia sobre a temática foi produzida. Como constatação do estudo, 

pode-se encaixar o resultado como um processo de invisibilização social da população de rua 

local e a adoção de um discurso do “silêncio” por parte do mesmo, logo que a não veiculação 

de notícias sobre tal questão representou não um desconhecimento acerca do fato, mas sim uma 

linha ideológica higienista aplicada pelo mesmo.  

Tais resultados me incentivaram a tentar expandir tal pesquisa. A cidade do Rio de 

Janeiro e região metropolitana, portanto, se encaixou como cenário estratégico na aplicação deste 

novo estudo. A região reúne, aproximadamente, dezessete mil pessoas vivendo em situação de 

rua, quinze mil apenas na capital (SMDS/RJ, 2016). Este número nos parece relevante para 

mostrar a realidade das pessoas vivendo nessa situação no Rio. 

Dessa forma, levando tal fator em consideração, e entendendo o jornalismo como uma 

ferramenta a serviço da sociedade (TRAQUINA, 1997), é possível perguntarmos: que possíveis 

representações os veículos de comunicação constroem acerca de tal grupo? 

Para darmos respostas a esta questão, temos como objetivos: 

• Discutir acerca da situação dos moradores de rua na atualidade; 

• Dissertar sobre uma temática muito pouco debatida no campo da comunicação, 

que, dentro do cenário atual de nossa sociedade, vem se tornando uma pauta cada 

vez mais urgente; 

• A partir do viés da mídia, expor as relações subjetivas que estão por trás da 

construção da representação da PSR perante a sociedade, neste caso em especifico, 

no campo midiático digital. 

Portanto, a pesquisa investigou as representações presentes na mídia carioca digital, 

especificamente sobre três jornais digitais – O Globo, Extra e O Dia - e uma página de rede 

social – Rio Invisível -, plataforma que busca dar voz ao morador de rua através de seus 

depoimentos. Ressaltamos que a página do Facebook, Rio Invisível, ocupa o lugar de 

contraposição aos três jornais eleitos – O Globo, O Dia e Extra - para tentar entender como este 

se vê dentro do corpo social. A partir desse ponto, procuramos identificar representações 

construídas por estes meios, e entender de que maneira tais narrativas contribuíram ou 

combateram os estigmas do morador de rua enquanto ser marginalizado. 

Os métodos escolhidos para proceder com a série de análises e estudos propostos foram 

selecionados de acordo com a adequação do tema e situação específicos, de forma que possamos 

adquirir o máximo de informação possível que seja relevante para a pesquisa. Com ponto de 
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partida deste estudo, uma apresentação do conceito de população de rua adotado pela pesquisa 

é exposta, além de abordarmos referentes às questões ligadas ao Estado, políticas públicas e 

mídia, teremos como base de análise autores que discutam a máquina estatal em sua relevância 

e necessidade perante a sociedade, e que discutam a maneira paternalista de governar, no caso 

das políticas voltadas para a PSR. 

Após tal apresentação, o levantamento bibliográfico pretende relacionar os principais 

conceitos teóricos que entrelaçam os campos sociológicos, filosóficos e midiáticos com o tema 

proposto. Autores como Michel de Certeau, Michel Maffesoli, Pierre Bourdieu, Henri 

Lefebvre, Richard Sennett e Michel Foucault dão base para a construção deste aporte teórico 

inicial. 

A segunda fase da pesquisa consistiu na coleta e análise de notícias e relatos. Para 

realizar a análise dos documentos recolhidos durante o período de coleta de dados, optou-se 

pela metodologia da análise de conteúdo. A escolha do método se deu por seu alinhamento e 

adequação com o objeto de pesquisa, pois uma associação entre dados quantitativos e 

qualitativos seria capaz de cercar a questão proposta de modo mais completo:  

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens. (BARDIN, 1977, p.42) 

 

 Como definido o método de análise de conteúdo, a pesquisa foi dividida em várias fases 

com suas respectivas técnicas. Atendendo à definição de Bardin (1977, p.115), na qual a pré 

análise “corresponde a um período de intuições, mas, tem por objetivo tornar operacionais e 

sistematizar as ideias iniciais, de maneira a conduzir a um esquema preciso do desenvolvimento 

das operações sucessivas, num plano de análise”.  

Foram levadas em consideração para construção do corpus da pesquisa, as notícias 

disponíveis nos três veículos de comunicação digital do Rio de Janeiro a serem analisados, 

sendo estes os jornais O Globo, Extra e o Jornal O Dia. Além das notícias, foram coletados os 

relatos publicados pela página Rio Invisível, disponíveis na plataforma da rede social Facebook. 

A escolha pela análise do ambiente digital se deu levando em conta fatores como a possibilidade 

da realização de uma coleta mais ampla assim como também um melhor alinhamento para a 

execução das análises dos objetos em diferentes plataformas. 

De modo a atingir tais objetivos, o método prevê o recolhimento de dados acerca do 

agendamento de notícias e relatos sobre os veículos eleitos. Em seguida, realizar a 
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categorização do conteúdo recolhido e expor as características presentes na construção da 

imagem do morador de rua pelo Estado e pela grande mídia. Como um possível contraponto, a 

análise recairá sobre os relatos dos moradores de rua em seus cotidianos na página Rio Invisível.  

No âmbito da pesquisa quantitativa, investigou-se, dentro das notícias coletadas, acerca 

da periodicidade que estas aparecem na mídia, quantas delas possuíam a voz do morador como 

uma das fontes, em qual editoria está inserida, e por fim, qual a temática principal da matéria. 

A partir dos dados levantados, a pesquisa qualitativa refletiu sobre a maneira como tais 

narrativas são construídas e o modo com elas representam a PSR. Confrontar tais dados 

recolhidos com os relatos da página Rio Invisível pretende identificar mais claramente tais 

elementos de modo que possam trazer à tona a construção ou mesmo a desconstrução de uma 

idealização do morador de rua presente no senso comum. O período da coleta de dados para 

este estudo (em ambas as plataformas) foi de 12 meses – entre junho de 2016 e maio de 2017. 

Com relação a estrutura deste trabalho, o mesmo possui um total de três capítulos além 

desta introdução, divididos por temáticas distintas, sendo dois deles de análises teóricas e 

contextualização histórica, e o capítulo final contendo os dados da investigação da pesquisa, 

assim como seus resultados e análises. 

De tal maneira que, no segundo capítulo desta dissertação, partiremos para uma 

discussão direta sobre a PSR e o modo como ela é representada, tanto pelos órgãos 

governamentais como pela mídia. O que se busca, em um primeiro momento, é descobrir quem 

são, para o Estado, os cidadãos que podem ser caracterizados por tal definição. Tendo como 

base a realidade brasileira com relação aos Direitos Humanos, faremos a exposição do estudo 

mostrando os avanços alcançados a partir da formulação das políticas públicas até hoje 

desenvolvidas. Neste caso, pela análise da LOAS (BRASIL, 1993), que pode ser considerada 

uma das primeiras leis brasileiras que vem trazer certa preocupação com o tema. Paralelo a isso, 

será demonstrado também quais foram as atividades realizadas por parte do estado com relação 

à população em situação de rua, neste mesmo período onde o grupo não dispunha de amparo 

legal com relação às ações do Estado. O objetivo será traçar um paralelo, que culminará com a 

alteração da lei em 2005, onde, a partir daí a população de rua vem a ser incluída como grupo 

em situação de vulnerabilidade. Posterior a tal análise, seguindo a linha cronológica, 

chegaremos à formulação de Pesquisa Nacional de População em Situação de Rua, considerada 

uma das primeiras grandes atividades realizadas pelo poder público no que tange a questão da 

PSR. Será exposta a maneira como a pesquisa foi desenvolvida, os dados recolhidos e as 

conclusões elucidadas. 

Discutiu-se então sobre a Política Nacional de Inclusão Social para a PSR instaurada 
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oficialmente no ano de 2009 e a maneira como esta foi construída, suas motivações, suas 

diretrizes e propostas. Analisou-se a forma como vem sendo aplicado os seus efeitos, 

entendendo que já se passaram oito anos desde que a mesma começou a vigorar. 

Aproximando o objeto de pesquisa, a investigação se volta aos entrelaçamentos 

possíveis entre a população de rua e a mídia a partir dos argumentos teóricos, como se elucidam 

os possíveis processos de silenciamento e invisibilização do discurso do grupo referido em 

questão. Usaremos, para tal fim, teorias desenvolvidas por Bourdieu(1997) e 

Champagne(1997), autores que falam a respeito da maneira de como o discurso do não dito 

possui um caráter ideológico representativo tão forte quanto o ato de dar voz, dentro dos meios 

de comunicação. 

Se trabalhará tal assunto também a partir da perspectiva construcionista, logo que se 

considera a notícia como um resultado de uma série de processos sociais e profissionais pelo 

qual passa a realidade do acontecimento. 

Assim, daremos início as discussões acerca da teoria do agenda setting, que visará expor 

como se dá tal processo de seleção e direcionamento da opinião pública orquestrado, digamos 

assim, pelos veículos de comunicação de massa na atualidade. Busca-se aqui, entender o papel 

do jornalista e do veículo no que tange a essa cobertura do real. 

Baseado nos argumentos de autores como Wolf (1999) e Traquina (1997), se construirá 

uma relação entre a teoria do valor notícia e a atuação do jornalismo na atualidade, em 

específico, nesse caso, no cenário das novas mídias. 

No terceiro capítulo, faremos uma construção teórica acerca do espaço urbano e o 

morador de rua, apontando a relação existente entre o grupo estudado e o seu local de vivência, 

a rua. De início, propõe-se uma reflexão acerca da relação entre espaço identidade e memória, 

para assim trabalharmos com a ideia da significação dos lugares, as relações criadas pelos 

indivíduos que o habitam e, consequentemente, expor a carga simbólica criada por este 

processo, transformando o território da cidade ao longo das épocas. Leva-se em consideração a 

formação da cidade moderna como espaço de fruição permissivo tantos às subjetividades e 

significações inventivas cotidianas como também, à exclusão e segregação 

Por fim, discutiu-se acerca do lugar de fala do morador de rua. A negação e o 

silenciamento do seu discurso e a valorização do seu caminhar como um ato de inscrever-se 

sobre o urbano, produzindo seu próprio mapa da cidade, utilizando da tática cotidiana para 

sobreviver a esta disputa real e simbólica da cidade. Principalmente, Michel de Certeau, Michel 

Maffesoli, Pierre Bourdieu, Henri Lefebvre, Richard Sennett e Michel Foucault serão os autores 

que nortearão a discussão deste capítulo. 



19 

 

No quarto capítulo, é apresentada a pesquisa realizada sobre as notícias dos principais 

veículos de comunicação digital do Rio de Janeiro. O estudo teve como recorte os conteúdos 

publicados em um período de 12 meses que diziam respeitam direta ou indiretamente à temática 

da PSR. Partindo para a apresentação dos dados, serão expostos os resultados colhidos após a 

aplicação dos métodos quantitativo e qualitativo, visando assim expor a maneira como são 

construídas tais notícias e o significado que as mesmas passam para o público leitor desses 

veículos com relação a representação da população de rua ali construída. 

Após tal exposição, a análise sobre esses dados apontará as representações encontradas 

nos meios pesquisados, tanto nos veículos de comunicação como na página do Facebook, 

traduzindo características, significados e o modo como tais representações incidem sobre o 

morador de rua, quer seja de forma positiva, negativa ou mesmo neutra. A análise pretendeu 

identificar determinados estigmas e os estereótipos que possam estar presentes nesse processo 

assim como a permanência de uma possível invisibilidade desta população perante a sociedade. 

Como justificativa a este trabalho, entende-se tal temática como um assunto ainda com 

pouca visibilidade dentro da área acadêmica, especialmente no campo da pesquisa da 

comunicação. Portanto, é interessante se apropriar de tal discurso, no momento em que tal 

campo temático vem necessitando cada vez mais de visibilidade e de estudos que possam trazer 

um melhor horizonte para os indivíduos que moram na rua, assim como fortalecer inciativas 

alternativas dentro do cenário midiático que possam compor a luta pelos direitos dos que na rua 

residem.  
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2. A POPULAÇÃO DE RUA E A CIDADE: UMA QUESTÃO 

Como ponto de partida para este estudo, entende-se a necessidade de refletir acerca da 

relação entre a população de rua e a cidade. Problematizar acerca de sua condição sobre o 

logradouro público, analisar a sua ação neste território de uso comum. Portanto, está claro neste 

estudo que o espaço urbano e a população de rua estão diretamente relacionados através dos 

usos que este grupo faz sobre espaço para além da sua representação midiática. 

A cidade como a concebemos hoje é fruto de uma série de transformações; 

transformações históricas que resultaram em uma produção simbólica dos modelos de 

sociedade adotados pela civilização ao longo do tempo. Um espaço delimitado pela cultura, 

pela natureza, pela política, economia, enfim: a cidade, grandiosa e sempre em processo de 

reconstrução, de produção de sentidos e significados a partir do processo de interação social. 

 

As cidades são formações históricas próprias, cada uma com sua 

individualidade, elas representam a cultura especifica de seu tempo, conforme 

demonstrará de maneira convincente Peter Hall em seu livro cities in 

civilization (1988). Hall relembra que hoje as cidades como centros culturais, 

econômicos e políticos, podem substituir a realidade do conceito de 

Nação/Estado. (FREITAG, 2012, p.23) 

 

Podemos entender o atual modelo urbano como o fruto de um processo de 

ressignificações do modo de habitar, adotado pelas diversas culturas criadas pelo homem 

vivendo em sociedade. Se hoje residimos em casas e apartamentos, e transitamos pelas ruas de 

maneira organizada, tudo isso se justifica pelo processo de convenção histórica pelo qual 

passaram os espaços da cidade. Convenção social influenciada desde os últimos séculos até os 

dias atuais, por uma corrente urbanística de aspectos racionalistas, onde cada agente social 

possui sua função e seu espaço muito bem delineado por uma lógica social implícita: onde 

morar, onde trabalhar, onde transitar a pé ou de carro, onde poder parar e onde apenas 

prosseguir. 

Entretanto, como um contraponto a essa visão, como apresentaremos ao longo deste 

capítulo, nem tudo e todos estão presos e obrigados a seguir uma lógica pressuposta, desafiando 

viver a cidade de maneira livre, sem trajetos delimitados ou locais preestabelecidos, tendo seus 

referenciais construídos pela produção coletiva e guardados na memória do local. Uma 

produção efervescente, vívida, reinventando o modo de viver e ter direito à cidade. 

Com relação a esta memória sobre o passado que constitui a produção sobre o presente 

da cidade, neste processo de constante repetição, Michel de Certeau pontua que 

 
As “velhas pedras” renovadas se tornam lugares de transito entre fantasmas 
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do passado e os imperativos do presente. São passagens sobre múltiplas 

fronteiras que separam as épocas, os grupos e as práticas. À maneira das praças 

públicas para onde afluem diferentes ruas as construções restauradas 

constituem de forma histórica e não mais geográficas, permutadores entre 

memórias estranhas. (CERTEAU, 2012, p.194). 

 

 
É pelo caminho inverso do racionalismo urbano, pelo viés do “invisível” e do 

“imprevisível”, que levaremos à frente nossas discussões acerca do espaço, muito mais ligado 

a sua variabilidade de significados produzidos e a trajetória própria que cada indivíduo traça 

para si, reconfigurando as normas deste espaço. 

Podemos entender a cidade na contemporaneidade como um espaço que busca cada dia 

mais fluidez de seus processos, em paralelo à busca pela maior produtividade em menor tempo. 

Assim como foi a cidade moderna, vista como um espaço de fluidez e velocidade, a cidade 

agora tem o viés do consumo muito mais acentuado. 

Dentro desta discussão acerca do espaço urbano das cidades, é interessante nos 

atentarmos para a força invisível, responsável pelas ações e pelos acontecimentos, força esta 

incessante, que circula sobre todo o espaço e que está presente na prática dos transeuntes 

urbanos: o cotidiano. 

O cotidiano, pode-se afirmar, é aquilo que nos é dado a cada dia, que está presente em 

nossas rotinas, ações. A força que nos pressiona sobre o espaço e que nos faz chocar sobre os 

indivíduos por meio das interações e das relações dia após dia. Seria o peso da vida que 

assumimos sempre ao despertar diário para executarmos os nossos afazeres. Como destaca 

Certeau seria também 

[...] a dificuldade de viver, ou de viver nesta ou noutra condição, com esta 

fadiga, com esse desejo. O cotidiano é aquilo que nos prende intimamente, a 

partir do interior. É uma história a meio-caminho de nós mesmos, quase em 

retirada, as vezes velada, não se deve esquecer este “mundo memória” 

segundo a expressão de Peguy. É um mundo que amamos profundamente, 

memória olfativa, memória dos lugares, memória do corpo, dos gestos da 

infância, dos prazeres. Talvez não seja inútil sublinhar a importância do 

domínio desta história “irracional”, ou desta “não história”, como diz ainda 

A.Dupont, o que interessa ao historiados do cotidiano é o invisível... 

(CERTEAU, 2012, p.31) 

 

Como ponto de partida para discussões apresentadas neste capítulo, as relações entre 

espaço, identidade e memória serão abordadas. O modo como o indivíduo se relaciona com a 

memória urbana contribui também para construir a sua própria identidade - levando em 

consideração a produção coletiva cumulada pela memória social sobre o espaço habitado - 

assim como o imaginário produzido como resultado dessas interações.  
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Posteriormente, nos atentaremos para o papel prático do sujeito dentro da lógica 

cotidiana. Serão destacados os conceitos desenvolvidos acerca do relato cotidiano, enxergando- 

o como um elemento de clara importância para a significação desses espaços. Chamando a 

atenção ao sentido próprio que delimita as relações que venham a ser desenroladas sobre esses 

locais. 

Após essas reflexões sobre o que é este espaço urbano como modelo de fruição – que 

ao menos tempo demonstra o deslumbre e o terror do habitar o espaço urbano – faremos um 

resgate às suas bases localizadas no sec. XIX, onde poderemos encontrar os referenciais para a 

construção desse moderno que incide hoje sobre o contemporâneo. Investigar acerca da 

disposição deste espaço, quanto a sua organização urbanística e social, buscando entender as 

origens de processos como a gentrificação e a segregação dos grupos mais desfavorecidos das 

áreas mais valorizadas da cidade. Junto a tal investigação, se atentará também a formação dos 

conceitos de público e privado, muito importante para compreensão do estabelecimento desse 

ordenamento urbano. 

Concluindo, uma reflexão acerca do papel da população de rua sobre o meio urbano, 

questionando o seu lugar de fala para buscar entender como este se enuncia ao habitar o espaço 

público do meio urbano, tendo como resultado disto a construção de uma nova lógica do espaço, 

um novo mapa “privado” sobre o território habitado. O que se buscará demonstrar com tais 

ponderações é que apesar do morador de rua estar submetido a apenas determinados espaços da 

cidade, os quais, geralmente são os espaços excluídos da convivência comum, são as sobras do 

urbano, como marquises ou viadutos, silenciado em sua fala, ele pode os ressignificar como 

tática cotidiana (CERTEAU, 2014) a partir de sua presença e de sua prática. 

 
2.1 Espaços da cidade, Identidade e Memória: a disposição dos agentes sobre o espaço 

urbano 

Ambiente de fruição, de trânsito e produção continua de sentido, o viver na cidade nos 

dias atuais, pode ser entendido como uma experiência antropológica rica e variada. A 

urbanidade, característica marcante no espaço das cidades, constitui a noção simbólica que os 

agentes sociais fazem sobre este território que são os espaços, sejam eles públicos ou privados. 

Refletir sobre a constituição destes espaços é antes de tudo, atentar-se à produção 

coletiva dos aspectos identitários e históricos dos indivíduos. Modelo de produção coletiva que 

se desenrola a partir da prática cotidiana: o habitar, as celebrações, os eventos extraordinários, 

a rotina, as interações, tudo isso constitui esse panorama urbano do qual pretendemos aqui 

abordar. A cidade é o produto da produção constante do cotidiano, e o ato prático de significar 
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os espaços da cidade são também ações identitárias que deixam marcas, ficam na memória. 

A partir da prática do cotidiano, do que é ordinário, comum, é que as significações sobre 

os espaços vão sendo concebidas. O repertório construído socialmente vai criando novos 

símbolos e códigos a serem adotados pela sociedade, reformulando o modo de viver sobre e 

entender as relações que se desenrolam neste urbano. 

De acordo com Pesavento (2008), estas significações produzem um território urbano 

qualificado, sempre em reinvenção, de acordos com os elementos comuns do cotidiano dos 

indivíduos que participam dessa incessante partilha. 

 

Estes espaços, dotados de significado, fazem de cada cidade, um território 

urbano qualificado, a integrar esta comunidade simbólica de sentidos, a que 

se dá o nome de imaginário. Mais do que espaços, ou seja, extensão de 

superfície, eles são territórios, porque apropriados pelo social (PESAVENTO, 

2008, p.3) 

 

A autora chama a atenção para o imaginário, resultado do acúmulo de símbolos, ações 

e imagens que são produzidas sobre este meio urbano e usadas como referência para as situações 

ou novos significados que venham a surgir das ações cotidianas. Aqui, especificamente, trata-

se acerca do imaginário, visão compartilhada dos indivíduos sobre um território específico, 

tendo como base as relações que ali se desenvolveram ao longo de um período histórico. 

Ao entrarmos no campo de discussões sobre o imaginário, é importante destacar 

opiniões acerca do tema. Michel Maffesoli (2001), trabalha com abordagens a partir da análise 

das relações cotidianas, formação de uma sociologia do sensível. Dando relevante importância 

para a experiência do sujeito, o autor destaca as relações de grupo sobre determinado espaço, 

tendo como base referencial o imaginário coletivo: “O imaginário é algo que ultrapassa o 

indivíduo, que impregna o coletivo ou, ao menos, parte do coletivo” (MAFFESOLI, 2001, 

p.76). Logo, podemos entender imaginário como uma categoria simbólica partilhada e 

construída socialmente, através dos acontecimentos cotidianos e do substrato produzido pelas 

relações sociais entre os diferentes grupos. 

Apresentando um ponto de ruptura com a definição de alguns outros autores que 

abordam a temática, Maffesoli defende que, por ser um elemento de construção coletiva, o 

imaginário não pode ser fragmentado, repartido, levando em consideração os traços culturais e 

simbólicos de cada sujeito dentro do cerne social. 

 

Pode-se falar em “meu” imaginário ou “teu”, mas quando se examina a 

situação de quem fala assim, vê-se que o seu imaginário corresponde ao 

imaginário no qual se encontra inserido. O imaginário é o estado de espírito 

de um grupo, de um país, de um estado-nação, de uma comunidade, etc. O 
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imaginário estabelece vínculo. É cimento social. Logo, se o imaginário liga, 

numa mesma atmosfera, não pode ser individual. (MAFFESOLI, 2001, p.76) 

 

Tal conceito é interessante para entender de que forma os grupos sociais se apropriam e 

ressignificam o espaço urbano através desta construção que reproduz o que é idealizado na 

esfera simbólica do imaginário coletivo. 

Ainda seguindo as teorias de Maffesoli, Maia (2005) aborda a relação entre imaginário, 

espaço e a celebração, como realização vívida do espaço a partir da produção histórica 

relacional dos indivíduos sobre este. Problematizando sobre as relações nos espaços, Maia 

discute acerca da “Cidade Partilhada” (MAIA, 2005, p.77), que seria, em linhas gerais, a 

realização da aura sobre o espaço através das práticas urbanas. 

Como aponta Maia, este tipo de relação é o que seria a ação geradora do que ele define 

como “Espaços de Celebração”. Na visão do autor, “as celebrações podem girar em torno do 

corpo, do sexo, da imagem, da amizade, da comédia, do esporte, mas o importante é o 

sentimento de pertença local que se afasta diante de signos globais” (MAIA, 2005, p. 78). 

Assim, é visível o apelo para uma visão fenomenológica das relações sociais, onde a experiência 

é colocada de maneira destacada dentro da análise. 

Partindo do mesmo ponto de vista, Pesavento (2008) defini tais espaços como os lugares 

de memória ou lugares de história, pelo sentido de representarem uma ausência que ao mesmo 

tempo se faz presente pela memória, um processo de reconfiguração do tempo sobre o espaço 

significado. 

 

São representações que dão a ver um “acontecido” que, a rigor, não é mais 

verificável ou sujeito à repetição, Mas o tempo não é mais irrecuperável, uma 

vez que através do imaginário, se faz presente no espírito, dando-se a ler e ver 

através dos discursos e imagens. (PESAVENTO, 2008, p.4) 

 

Entende-se que o sentido prático da produção do imaginário coletivo sobre os espaços, 

que é a partir das relações entre os sujeitos sobre o território que se constrói novas significações. 

Dentro desta perspectiva, Maffesoli afirma que “o mundo é um conjunto de referência que eu 

partilho com o outro” (MAFFESOLI apud MAIA, 2005, p.79), assim também como ressalta 

Michel de Certeau, quando defende que o objetivo das relações sobre o espaço é a experiência 

que esta proporciona: “o trivial não é mais o outro (encarregado de reconhecer a isenção de seu 

diretor de cena); é a experiência produtora do texto” (CERTEAU, 2014, p. 158). 

É a experiência que o indivíduo acumula que faz com que este seja capaz de produzir as 

significações sobre o espaço e, consequentemente, contribuir para a formação de uma aura 

coletiva sobre o mesmo. Locais que possuem esta espécie de aura coletiva em relação a um 
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determinado grupo social são aqueles que Maffesoli caracteriza como os hauts lieux ou altos- 

lugares (MAIA, 2005). 

Os espaços como os hauts lieux, de acordo com Maia, “são consolidados em diferentes 

tempos, por “espíritos” diversos que marcaram este espaço” (MAIA, 2005, p.79). Estes espaços 

possuem características de aglutinação intensa de processos de significação dentro da lógica 

cotidiana, criando um ciclo sobre o ciclo; o constante ato de produção cotidiana pelos sujeitos 

durante a história e sobre o espaço chama a atenção dos demais que se interessam pelo lugar, 

ocupando-o e desencadeando novos outros processos sobre o lugar, construindo assim um 

espaço possuidor de elementos simbólicos e, ao mesmo tempo, constantemente praticado. 

Como exemplo de “hauts lieux” no Rio de janeiro, Maia cita alguns exemplos: 
 

No Rio de Janeiro não faltam exemplos de “Haus Lieux”. Podemos listar 

alguns desses lugares de grande expressão cultural. O imaginário de festa 

permanente da Lapa, no centro da cidade; a pluralidade e encanto de 

Copacabana, cantada como “Princesinha do Mar”, na zona sul, especialmente 

na época do final do ano com a grande festa de Reveillon, e também são 

marcantes os encontros cotidianos das diversas tribos da conhecida praia de 

Ipanema, por onde circulou a famosa garota que virou musa para a canção 

traduzida em várias línguas pelo mundo. Esses são pontos de referência não 

apenas para o carioca, mas para todo o mundo. O que especialmente chama a 

atenção dos homens para esses lugares? Podemos afirmar que a resposta se 

concentra na capacidade de aglutinação que esses lugares possuem. Eles têm 

um certo “espírito” que a todos contamina. (MAIA, 2005, p.79) 

 

Pode-se enxergar nesta situação, o papel dialético que o indivíduo possui, no momento 

em que absorve significações do espaço para construção da sua própria identidade, e, no 

momento posterior, usa de tal aparato identitário adquirido para transformar as estruturas 

simbólicas presentes neste, a partir do processo de ressignificação que produz sobre o espaço. 

Podemos entender de maneira mais clara, como essa relação se desenrola a partir da 

lógica do bairro. Entende-se bairro aqui não apenas como uma delimitação política e geográfica 

definida por entidades institucionais para divisão de serviços, mas sim como um objeto 

simbólico construído socialmente, onde os indivíduos que o habitam estão muito mais ligados 

por características culturais, identitárias e relacionais (por grau de familiaridade com o espaço 

e os demais sujeitos que o habitam. 

Acerca da noção de bairro, Michel de Certeau (2012, p.39) pontua que “o bairro aparece 

assim como o lugar onde se manifesta um engajamento social ou, noutros termos: uma arte de 

conviver com parceiros (vizinhos, comerciantes) que estão ligados à você pelo fato concreto, 

mas essencial da proximidade e da repetição”. Estas duas características citadas pelo autor, 

proximidade e repetição, podem ser consideradas como os dois principais elementos práticos 
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da lógica da vida cotidiana, no momento que a produção dos significados sobre os espaços 

ocorre a partir de um processo de acumulação histórica, tendo a repetição como a ferramenta 

que consolida as ideias sobre as ações produtores diante dos espaços significados. 

É tendo como base a lógica da proximidade que os indivíduos de determinado local 

constroem os laços com o ambiente qual habita, desenvolvendo assim uma afetividade mais 

próxima com determinados locais que não são vistos como lugares de lógica predeterminada e 

funções delimitadas por um padrão social vigente. Como exemplo, podemos citar a visita de 

um estrangeiro à uma cidade por ele desconhecida. Ao transitar pela cidade, como um sujeito 

em processo de acumulação de novos referenciais, este enxerga a cidade como um objeto físico, 

desprovido da mesma sensibilidade que um morador, devido a sua relação ainda de 

distanciamento com o local. Onde este turista vê uma praça, o morador nativo daquele local 

enxerga talvez um ambiente de festa, de discussões, de encontros ou um lugar referenciado por 

outro local - a praça do mercado do Seu José - devido à relação entre estes dois espaços. 

Todas essas significações se apresentam como resultado da produção coletiva sobre o 

espaço, no entanto, se comportam como um conhecimento seleto àqueles que ali residem. O 

indivíduo que não partilha dessas caraterísticas com o espaço em que transita, se comporta 

como o intruso que não foi convidado para o jantar, onde o prato principal é a memória coletiva 

produzida – através da repetição e da proximidade – sobre o espaço. 

Pollak (1992), trabalha o conceito de memória coletiva, reafirmando este papel conjunto 

onde as identidades individuais são suprimidas por um saber do grupo, onde as significações 

não necessariamente estão baseadas na experiencia própria, mas sim no acúmulo e na partilha 

do simbólico. 

 

Em primeiro lugar, são os acontecimentos vividos pessoalmente. Em segundo 

lugar, são os acontecimentos que eu chamaria de “vividos por tabela”, ou seja, 

acontecimentos vividos pelo grupo ou pela coletividade a qual a pessoa se 

sente pertencer. São acontecimentos dos quais a pessoa nem sempre 

participou, mas que, no imaginário, tomaram receio que no fim das contas, é 

quase impossível que ela consiga saber se participou ou não. (POLLAK, 1992, 

p.201) 

 

É o sujeito de maneira ativa, prática, que constrói o meio à sua volta, faz do espaço 

reflexo de sua identidade, e vice-versa. Adequa essas espacialidades às necessidades cotidianas 

do grupo, e a memória coletiva se coloca como ferramenta para consolidar todo esse processo. 

Acerca desta postura prática do indivíduo sobre a construção de um espaço significado, Certeau 

(2012) afirma que o indivíduo é o responsável principal na construção de “alguns espaços 

urbanos, da cidadezinha à metrópole, cada um à nossa própria maneira, espaços de onde se 
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davam os modos de sociabilidade ativa, na família e na escola, no bairro, entre vizinhos ou 

companheiros de trabalho”. (CERTEAU, 2012, p. 23) 

Portanto, a partir das sociabilidades, das enunciações práticas, é que este indivíduo 

qualifica os espaços em que vive, transita e produz significados. Mas de que maneira este sujeito 

executa tal ação de transformação destas espacialidades, desta relação entre o ser e o espaço? 

Apontando uma perspectiva, poderíamos afirmar que é o relato cotidiano a forma prática 

adotada pelo indivíduo na produção continua dessas significações. É este relato que qualifica, 

produz memória, poetisa a cidade através da diferenciação dos lugares, refabricando o seu uso, 

como afirma Certeau, (2012, p.45) “desmontando as correntes do aparelho urbano”. 

 
2.2 A retórica urbana como enunciação prática 

Ocupar o espaço também pode ser visto como uma forma de enunciação e até de 

construção da identidade social de um indivíduo. O caminhar pelo mapa urbano constrói um 

texto que pode ser lido de outra maneira, e que se faz necessário para entender o discurso 

daqueles que fazem deste paradigma, a sua própria retórica. 

Conforme afirma Michel de Certeau, “os relatos cotidianos contam aquilo que, apesar 

de tudo, se pode ai, fabricar e fazer. São leituras do espaço” (CERTEAU, 2014, p.189). O autor 

trabalha a partir da valorização do ato de caminhar sobre o mapa da cidade como elemento 

definidor de um discurso legitimo do ser. Acerca do conceito de cidade, Certeau define que 

 

“A cidade”, à maneira de um nome próprio, oferece assim a capacidade de 

conceber e construir o espaço a partir de um número finito de propriedades 

estáveis, isoláveis e articuladas uma sobre a outra. Nesse lugar organizado por 

operações “especulativas” e classificatórias, combinam-se gestão e 

eliminação. De um lado, existem uma diferenciação e uma redistribuição das 

partes em função da cidade, graças a inversões, deslocamentos, acúmulos, 

etc.; de outro lado, rejeita-se tudo aquilo que não é tratável e constitui, 

portanto, os “detritos” de uma administração funcionalista (anormalidade, 

desvio, doença, morte). (CERTEAU, 2014, p.160-161) 

 

Partindo destes pressupostos, interessante analisar a forma como este indivíduo atribui 

significações aos objetos e aos locais dispostos sobre o espaço urbano, como também a forma 

como este transita sobre a estrutura da cidade e a partir daí, observar as relações que este tece 

com os demais agentes sobre este ambiente legitimando-o. 

A cidade é consumida pelos indivíduos através das significações que se engendram 

dentro de sua esfera social. A respeito de como as formas de uso compõem a construção de um 

texto urbano, Certeau explica que: 

Mais embaixo (down), a partir dos limiares de onde cessa a visibilidade, vivem 
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os praticantes ordinários da cidade. Forma elementar dessa experiência, eles 

são caminhantes, pedestres, wandersmänner, cujo corpo obedece aos cheios e 

vazios de um “texto” urbano que escrevem sem poder lê-lo. [...] As redes 

dessas escrituras avançando e entrecruzando-se compõem uma história 

múltipla, sem autor nem espectador, formada em fragmentos de trajetórias e 

em alterações, de espaços: com relação às representações, ela permanece 

cotidianamente, indefinidamente, outra. (CERTEAU, 2014, p. 159) 

 

É a partir do relato que o simbólico circula pelo espaço, a partir das experiências vívidas 

pelos sujeitos, das experiências compartilhadas entre os indivíduos que ocupam o mesmo 

espaço e tecem relações. O relato se comporta como um transporte de significados que vão 

orientando as cargas simbólicas presentes no meio urbano através da atividade cotidiana da 

cidade. Ir ao trabalho, visitar o teatro, presenciar um acidente em determinado local, ouvir 

lendas urbanas. Todos esses exemplos são os elementos que constituem a frivolidade dos 

relatos, que se recriam todos os dias a partir da interação entre sujeitos espaços e acontecimento 

cotidianos. Certeau pontua tal questão fazendo uma analogia que a nomenclatura grega para 

transporte coletivo, o metaphorai: 

 

Na Atenas contemporânea, os transportes coletivos se chamam metaphorai. 

Para ir para o trabalho ou voltar para casa, toma-se uma “metáfora” – um 

ônibus ou um trem. Os relatos poderiam ter igualmente esse belo nome.: todo 

dia eles atravessam e organizam lugares.; ele os selecionam e os reúnem num 

só conjunto; deles fazem frases e itinerários. São percursos de espaço. 

(CERTEAU, 2014, p.182) 

 

Ou seja, o ato de relatar o cotidiano se comporta como a experiencia de uma viagem 

sobre o tempo de maneira simbólica, revivendo momentos a partir de seu efeito simbólico 

produtor de memória. Os relatos organizam o urbano, constroem a cotidianidade: relatos de 

crime ou de festas, relatos preconceituosos ou de ativistas, lendas das ruas, contos fantásticos 

de subúrbios, todos eles, se encontram inseridos como objetos de uma gestão democrática da 

credibilidade urbana. 

O relato organiza, portanto, o espaço em que se é enunciado. Uma operação 

metalinguística da prática cotidiana. O exercício da oralidade sobre a atitude do viver. A partir 

deste ato de partilhar com o outro o que foi experienciado, ocorre o processo de ressignificar 

lugares, criar aura, traçar uma linha transversal sobre a lógica do espaço-tempo. Certeau destaca 

ainda o relato como o espírito vivo da cidade, ativo, aquilo que a mantêm viva a partir do 

exercício do cotidiano. Segundo o autor, “uma cidade respira quando nela existem lugares de 

palavra, pouco importa sua função oficial – o café da esquina, a praça do mercado a fila de 

espera nos correios, a banca do jornaleiro, o portão da escola na hora da saída”. (CERTEAU, 

2012, p. 338) 
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Portanto, observemos os usos e significações produzidos sobre a População em Situação 

de Rua sobre a cidade. Este grupo, que apesar de possuir uma enunciação estruturada, expõe 

sua identidade, sua visão e seus pensamentos através das caminhadas que realizam sobre o 

ambiente público. A PSR atribui à rua não somente um valor de transição de espaço, adiciona 

à ela o sentido de produção de sentidos, de habitat. Desconstrói a ideia de rua enquanto limbo 

público entre os espaços comuns de ocupação, como os ambientes de trabalho e familiar. É 

partindo da prerrogativa do ato de escrever com o corpo em movimento que a PSR faz da rua 

um lugar de histórias. Histórias essas não só contadas pela linguagem, mas pelas significações 

e pelo espaço. O ato de ocupar e transitar é, nessa lógica, uma forma de contar uma história, e 

de escrever a própria retórica. 

Na rua, não se busca escutar relatos a partir do outro, a retórica do caminhar consiste 

em praticar o relato contínuo, a vivência dos acontecimentos em primeira pessoa. “O trivial não 

é mais o outro (encarregado de reconhecer a isenção de seu diretor de cena); é a experiência 

produtora do texto” (CERTEAU, 2014, p. 158). 

Este conjunto de ações e práticas demonstra, segundo Certeau, um novo paradigma para 

entender a lógica social e a cidade em si. Talvez possamos afirmar que esta visão sobre a cidade, 

está a ser de certa maneira executada pelos moradores de rua. Seria, um olhar totalizador sobre 

o ambiente urbano. 

 

Escapando às totalizações imaginarias do olhar, existe uma estranheza do 

cotidiano que não vem à superfície, ou cuja superfície é somente o limite 

avançado, um limite que se destaca sobre o invisível. Neste conjunto, eu 

gostaria de detectar práticas estranhas ao espaço “geométrico” ou 

“geográfico” das construções visuais, panóptica ou teóricas. Essas práticas do 

espaço remetem a uma forma especifica de “operações” (“maneiras de fazer”), 

a “uma outra espacialidade” (uma experiência “antropológica”, poética, 

mítica do espaço) e a uma mobilidade opaca e cega da cidade habitada. Uma 

cidade transumante, ou metafórica, insinua-se assim no texto claro da cidade 

planejada e visível. (CERTEAU, 2014, p. 159) 

 

Pode-se compreender a cidade como o todo do corpo social, constituído pelas estruturas, 

códigos, processos e agentes que nela subsistem. Enxergando de tal maneira, a retórica do 

espaço se comporta como a ferramenta que os agentes sociais utilizam para manter o fluxo 

produtor de significações e construção de identidades sobre o plano. Sobre o ato de caminhar 

em relação a esta relação de fluidez, Certeau explica que 

 

O ato de caminhar está para o sistema urbano como a enunciação (o speech 

act) está para a língua ou para os enunciados proferidos. Vedo as coisa no 

nível mais elementar, ela tem com efeito uma tríplice função “enunciativa”: é 

um processo de apropriação do sistema topográfico pelo pedestre (assim como 
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o locutor se apropria e assume a língua); é uma realização espacial do lugar 

(assim como o ato de palavra é uma realização, sonora da língua); enfim, 

implica relações entre posições diferenciadas, ou seja, “contratos” 

pragmáticos sob a forma de movimentos (assim como a enunciação verbal é 

“alocução”, “coloca o outro em face” do locutor e põe em jogo contratos entre 

locutores). O ato de caminhar parece, portanto, encontrar uma primeira 

definição como espaço de enunciação. (CERTEAU, 2014, p.164) 

 

Logo, o relato se apresenta como instrumento mais importante dentro deste processo de 

enunciação prática. Seria, pois, a ponte de ligação entre as experiências vividas através dos 

processos retóricos topográficos e a linguagem discursiva. O relato do morador de rua se coloca 

como adereço do seu discurso itinerante, simbolizado pelo ato de caminhar. A ferramenta do 

relato se coloca como objeto construtor da geografia das ações, e também como via de 

exposição do genuíno discurso da PSR. 

Interessante notar que a construção deste processo de enunciação, do relato, se faz 

também pelo agrupamento de símbolos obtidos dentro do processo de interação social. Se 

constrói a partir de experiência, relação e observações feitas durante as caminhadas. 

 

Os símbolos são instrumentos por excelência da “interação social”: enquanto 

instrumentos de conhecimento e de comunicação (cf. à análise durkeimiana 

da festa), eles tornam possível o consensus acerca do sentido do mundo social. 

(BOURDIEU, 2011, p.10) 

 

Importante ressaltar a relevância que o relato puro, fruto da retórica caminhatória tem 

para entendermos a realidade da População em Situação de Rua. Partindo desta narrativa, que 

inexiste em qualquer outra esfera maior, como a midiática e a governamental, é que se pode 

entender a verdadeira realidade da População em situação de Rua e suas verdadeiras 

enunciações, discursos e visões (sobre si, sobre a sociedade e sobre o espaço). Conforme afirma 

Certeau, os relatos são aventuras narradas, que 

 

[...] ao mesmo tempo produzem geografias de ações e derivam para os lugares 

comuns de uma ordem, não constituem somente um “suplemento” aos 

enunciados pedestres e às retóricas caminhatórias. Não se contentam em 

deslocá-los e transpô-los para o campo da linguagem. De fato, organizam as 

caminhadas. Fazem a viagem, antes ou enquanto os pés executam. 

(CERTEAU, 2014, p.183) 

 

Entender o relato e sua significância é compreender a ponte entre os discursos, as 

enunciações, as caminhadas e a realidade objetivada. O discurso se coloca dentro desta lógica, 

como algo transversal, que perpassa pelos diversos campos, se remodelando que se encontra 

em um patamar diferente, desde a linguagem, até chegar nas “artes do fazer”. 

A partir destes relatos e discursos é que são construídos os “lugares de reconhecimento” 



31 

 

(CERTEAU, 2012) ou “lugares de memória” (POLLAK, 1992). O relato organiza a cidade a 

partir de sua construção simbólica sobre os espaços. Diferencia, segundo Certeau, espaços de 

lugares. Ou sendo mais amplo no sentido dado ao urbano, Augé afirma que a cidade não passa 

de “uma combinação de lugares” (AUGÉ, 1997, p.170) 

Sobre essa relação traçada pelos cidadãos da cidade com este espaço, é interessante 

atentarmos as definições propostas por Mar Augé e Michel de Certeau acerca da significação e 

atribuição de sentido simbólico aos espaços. Augé, (1997) que trabalha com a relação “Lugar e 

“não-lugar”, define inicialmente a ideia de “Lugar” partindo de argumentos que ressaltam o 

caráter identitário, relacional e histórico que se produz sobre determinado espaço. 

A esfera do identitário a qual o autor se refere, diz respeito à maneira como o indivíduo 

constrói sua bagagem sociocultural como ferramenta de reconhecimento, de raízes que tal 

indivíduo possua para com aquele local. No entanto, o entendimento desta relação só se faz 

possível a partir da inclusão das demais esferas simbólicas, o relacional e o histórico, que virão 

a abarcar as demais características ligadas às relações sociais tecidas pelo indivíduo como forma 

de interação social, tendo o elemento histórico como norteador de toda a aura produzida sobre 

aquele espaço. É referencial, logo que no momento que as relações que continuam a se 

desenrolar sobre aquele espectro, provocam, subjetivamente, um curto-circuito sobre o tempo 

e o espaço, fazendo com que passado e presente se encontrem através do simbólico contido nas 

relações. Discorrendo acerca da definição de “lugar” e “não-lugar”, o autor explica: 

 

Por lugar e não-lugar designamos, é bom lembrar, ao mesmo tempo, espaços 

reais e a relação que seus utilizadores mantém com estes espaços. O lugar será 

definido com identitário (no momento que um certo número de indivíduos 

podem se reconhecer nele e definir-se através dele), relacional (no sentido que 

um certo número de indivíduos, os mesmos, podem ver ai a relação que os une 

uns aos outros) e histórico (no sentido que os ocupantes do lugar podem 

encontrar nele os rastros diversos de uma implantação antiga, o sinal de uma 

filiação) [...] Um espaço onde o qual nem a identidade, nem a relação e nem a 

história sejam simbolizados será recebido como não-lugar, mas essa definição 

pode ser aplicada a um espaço empírico preciso, ou à representação do que lá 

se encontram fazem desse espaço. O que é um lugar para uns é um não lugar 

para outros e assim inversamente. (AUGÉ, 1997, p. 169) 

 

A partir desta perspectiva, podemos concordar com a visão de Michel de Certeau acerca 

do “espaço” e do “lugar”, que se assemelha muito com os argumentos de Augé. Michel de 

Certeau trabalha com tal perspectiva definindo “espaço” e “lugar” como dois locais simbólicos 

dentro do ambiente urbano construído pela prática dos indivíduos. Segundo Certeau, 

Um lugar é a ordem segundo a qual se distribuem elementos nas relações de 
coexistência. Aí se acha, portanto, excluída a possibilidade, para duas coisas, 
de ocuparem o mesmo lugar. Aí impera a lei do “próprio”: os elementos 
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considerados se acham uns ao lado dos outros, cada um situado num lugar 
“próprio” e distinto que define. Um lugar é, portanto, uma configuração 
instantânea de posições. Implica uma indicação de estabilidade. [...]. O espaço 
é um cruzamento de móveis. É de certo modo animado pelo conjunto dos 
movimentos que aí se desdobram. Espaço é o efeito produzido pelas operações 
que orientam, o circunstanciam, o temporalizam e o levam a funcionar em 
unidade polivalente de programas conflitais (sic) ou de proximidades 
contratuais. (CERTEAU, 2014, p.184) 

 

A diferenciação feita a partir do ordenamento simbólico dos espaços e lugares disposto 

sobre a superfície do território da cidade é que podemos ver, de maneira prática, a distinção que 

os indivíduos e comunidades fazem para separar o público do privado, o íntimo do comum, a 

divergência entre a natureza humana privada, da condição humana de origem pública 

(SENNETT, 2016, p.17). A PSR, inserida nesse contexto levando em consideração seu 

ordenamento singular do espaço, traz a tais conceitos uma releitura. Do modo de habitar, das 

maneiras de distinção destas duas categorias simbólicas existentes sobre o espaço urbano. Para 

o morador de rua, o público e o privado se misturam sobre um mesmo ambiente, o mesmo 

podemos dizer acerca do espaço e lugar sob essa ótica caminhatória. Neste caso, podemos ainda 

elencar a questão da segregação social sobre o espaço da cidade do ponto de vista do morador 

de rua. Pretende-se assim dizer que o morador, apesar de estar em ambiente público, nem 

sempre tem livre acesso a todos os seus “lugares”. A organização moderna do espaço urbano, 

a lógica preconcebida sobre o espaço dita as zonas elitizadas e degradadas da cidade. Lógica 

esta surgida com a cidade moderna, com o urbanismo funcionalista, e consequentemente, sob 

forte influência do capitalismo. 

 

2.3 A formação do conceito de urbano 

 

A cidade, como a conhecemos, tem sua origem recente. A cidade moderna ocidental, ao 

modo como foi concebida na Europa, principalmente em Paris e Londres, no século XIX, é 

pode ser considerada o modelo embrião de urbanização difundido em vários outros países, com 

variações dependendo do local e da cultura de onde ela esteja situada. Para respaldar tal 

afirmação, Henry Lefebvre, em tom crítico, aponta tendencialmente os problemas da cidade 

grega como projeto impossível de cidade perfeita: 

 

Imaginam a liberdade no sec. XX como a liberdade da cidade grega 

(singularmente travestida por uma ideologia: apenas a cidade como tal possuía 

liberdade, e não os grupos e os indivíduos). Portanto, pensam na cidade 

moderna segundo o modelo de cidade antiga, identificada com a cidade ideal 

e simultaneamente racional. A Ágora, lugar e símbolo de uma democracia 

limitada aos cidadãos e que exclui as mulheres, os escravos, os estrangeiros, 

continua a ser, para uma carta filosofia da cidade, o símbolo da sociedade 
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urbana em geral. (LEFEBVRE, 2001, p.47) 
 

No entanto, este modelo – com relação à disposição do espaço, ao modo como se 

engendram as relações e a forma como se caracterizam as esferas do público e o privado – 

popularizado por esse modo de viver londrino ou parisiense diferiu um pouco durante a história 

da sociedade. Interessante notar a influência que estes dois modelos tiveram sobre a construção 

e a concepção do espaço urbano carioca, tendo em vista que tais modelos se destacaram como 

o padrão moderno de cidade. 

Partindo para uma simples conceituação sobre esses modelos de cidade, podemos 

elencar alguns que precederam esta concepção moderna de habitar urbano, e com isso também 

questionar o seu significado, apelando para a relação dialógica entre público e privado dentre 

deste cenário. Quer se dizer que, para compreendermos o significado de urbano, temos de 

recorrer à maneira que os cidadãos dessas cidades se comportavam e entendiam o público e o 

privado. 

A cidade grega, um dos primeiros modelos de cidade datado pela história, ainda hoje é 

considerada, em alguns aspectos, um modelo perfeito que deveria ser adotado na sociedade 

atual. Uma cidade fechada em si mesmo, autossuficiente, com seu próprio código de ética e 

formulação de leis. A cidade-estado grega, especificamente a Atenas arcaica, tinha sua noção 

de público definida pela Ágora. Seria este espaço, o local de discussão, socialização e realização 

da cidadania dos indivíduos da cidade, indivíduos estes que fossem considerados cidadãos, 

claro. Era a Ágora, o local das decisões sobre os temas voltados a cidade e seus cidadãos, onde 

os códigos de conduta eram escritos de acordo com o modo de interação dos agentes sociais 

entre si e o espaço urbano. A base da cidade era a democracia direta da Ágora. No entanto, 

Sennett (2016) vem questionar essa noção democrática da cidade grega, expondo quão 

segregacionista era a noção de cidadania por adotada por esta sociedade. 

 

Embora todos os cidadãos, ricos ou pobres, pudessem frequentar a Ágora, a 

maioria dos eventos cerimoniais e políticos que ali ocorriam eram inacessíveis 

a imensa população de escravos e estrangeiros – Metecos – que sustentavam 

a economia da cidade antiga. [...]. Mergulhar diariamente nessa vida intensa e 

oscilante exigia que se morasse perto. Entretanto uma grande parcela dos 

membros dessas cidades estado viviam longe, além dos muros, na Khóra; ao 

fim do século V a.c., cerca de 40%dos cidadãos residiam a mais de 20km do 

centro, o que significava uma caminhada de no mínimo, quatro horas pelas 

estradas da menosprezada região rural, desniveladas e cheias de buracos. 

(SENNETT, 2003, p.47-48) 

 

Apesar do caráter especial para frequentar o ambiente da Ágora, foi surgindo a partir 

deste contexto de relacionamento social, uma diferenciação entre o modo de habitar o espaço 
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público em diferenciação ao modo de vida privado. O laço com o outro não pertencente ao 

grupo da família2 e o compartilhamento de espaços fez surgir o que Sennett caracteriza como 

res publica, o bem público, sem dono e de todos ao mesmo tempo. O autor explica que 

Uma res publica representa, em geral, aqueles vínculos de associação e de 

compromisso mutuo que existem entre pessoas que não estão unidas por laços 

de família ou de associação intima, e o vínculo de uma multidão de um 

“povo”, de uma sociedade organizada, mais do que vínculo de família ou de 

amizade. Como na época romana, a participação na res publica é hoje, na 

maioria das vezes, uma questão de acordo (SENNETT, 2016, p.16) 

 

Em meados do século XVII, no período que antecede a modernidade, a posição entre 

público e privado é desenvolvida, sendo vista agora como aquilo que está aberto à observação 

de qualquer pessoa. Por outro lado, o privado vinha simbolizar a região protegida da vida 

pública, definida pelos laços afetivos. 

Dessa maneira, “público” veio a significar uma vida que se passa fora da vida 

da família e dos amigos íntimos; na região pública, grupos sociais complexos 

e díspares teriam d e entrar em contato inelutavelmente. E o centro dessa vida 

pública era a capital. (SENNETT, 2016, p.35) 

 

O que se poder afirmar é que este tipo de diferenciação entre essas duas categorias 

espaciais e simbólicas, eram não somente definidas pelas relações, mas também pela atribuição 

de valor que os indivíduos executam sobre o espaço da cidade, seja ele público ou privado. De 

acordo com Sennett, o domínio privado era o ponto demarcador para esta noção entre as duas 

categorias. O autor ainda apresenta uma relação de natureza e cultura, tendo o público como 

uma construção cultural coletiva (como os códigos da Ágora na Grécia antiga) e o privado como 

espaço reservado a natureza humana dos sentimentos e das ações primitivas. 

 

O domínio privado deveria pôr à prova o público para verificar até onde os 

códigos de expressão, arbitrários e convencionais, poderiam controlar o senso 

de realidade de uma pessoa; além desses limites, havia a sua vida, uma 

maneira de se exprimir e um conjunto de direitos que convenção alguma 

poderia anular por sanção. Mas o domínio público era igualmente um 

corretivo para o domínio privado: o homem natural era um animal. O público, 

portanto, corrigia uma deficiência da natureza, que somente uma vida 

conduzida segundos os códigos do amor familiar poderiam produzir: essa 

deficiência era a incivilidade. Se o vício da cultura era a injustiça, o vício da 

natureza era a rudeza. (SENNETT, 2016, p.138) 

 

Em uma breve analogia, pode-se considerar que o ambiente público era a criação 

humana, enquanto o privado a expressão da condição humana. Levando em consideração a 

                                                      
2 A expressão família, etimologicamente, deriva do latim famíliae, designando o conjunto de escravos e servidores 

que viviam sob a jurisdição do pater famílias. Com sua ampliação tornou-se sinônimo de Gens que seria o conjunto 

de agnados (os submetidos ao poder em decorrência do casamento) e os cognados (parentes pelo lado materno) 
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criação coletiva qual foi caracterizado o ambiente público, interessante notar como as 

definições de espaço urbano são por eles em parte delimitadas. 

A cidade moderna, concebida como local de interação e fruição das relações públicas, é 

moldada a partir das noções acerca de sua “urbanidade”, que levaria em consideração não 

somente sua disposição arquitetônica sobre o espaço, como também todo o caráter simbólico 

atrelado a si, construído pelas relações que ali se dão e pelo processo histórico. No entanto, no 

limiar da cidade moderna, correntes filosóficas como o racionalismo, ganharam espaço sobre 

as questões urbanas, influenciadas não somente pelo processo de crescimento populacional da 

cidade, mas principalmente devido ao início do processo de industrialização, com o advento da 

revolução industrial e o crescimento do capitalismo enquanto sistema financeiro e político. 

A construção de uma cidade de espaços delimitados, usos e necessidades definidos foi 

talvez, a marca do início deste processo. Como consequência, o viés simbólico foi reduzido aos 

espaços privados ou para os espaços públicos onde se era permitido (museus, teatros, praças...). 

O filósofo francês Henry Lefebvre destaca que esta ideologia urbanista 
 

[...] recebeu formulações cada vez mais precisas, estudar os problemas de 

circulação, de transmissão de ordens e informações na grande cidade moderna 

leva ao conhecimento reais e a técnicas de aplicação. Declarar que a cidade se 

define como rede de circulação e de consumo, como centro de informações e 

de decisões é uma ideologia absoluta; esta ideologia, que procede de uma 

redução-extrapolação particularmente arbitrária e perigosa, se oferece como 

verdade total e dogma, utilizando meios terroristas. Liga ao urbanismo dos 

canos, da limpeza pública, dos mediadores, que se pretende impor em nome 

da ciência e do rigor científico. (LEFEBVRE, 2001, p.48) 

 

A crítica do autor se coloca como pertinente dentro da lógica produtivista, onde o 

capitalismo tenta se impor a partir deste processo de industrialização do qual erige a cidade 

moderna. Um urbano reduzido ao seu território, desprovido de sentido e alma, visto como 

espaço vazio de sentido. Sennett (2016), apresenta sua crítica a esta visão de urbano, 

entendendo este processo como o contingenciamento do espaço à custa do movimento. O autor 

defende que esta característica da cidade moderna do início do século XIX permeia até os dias 

atuais. Ele afirma que, dentro desta perspectiva, “o espaço público se tornou uma derivação do 

movimento” (SENNETT, 2016, p.30) 

Para entendermos tal questão apontada pelo autor, basta refletirmos acerca da relação 

do automóvel particular sobre o espaço urbano da cidade. O carro particular é visto como 

instrumento de transição entre os espaços privados reduz assim, como foi dito, a significação 

do ambiente urbano público, para simples canais de circulação e fluxo. Expõe, assim como 

apontou Lefebvre, o caráter racionalista qual este conceito de espaço moderno foi concebido. 
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Ideias que determinam ou buscam determinar o tipo de relação que o cidadão urbano deve 

construir com o seu habitat, com a cidade. O exemplo da rua ilustra bem tal relação: é entendida 

por esse urbanismo racional como espaço de fluxo, onde pedestres e carros tem seus lugares 

demarcados além de sentidos predeterminados. A tentativa de transpor tal lógica resulta em 

acontecimentos considerados disfunções. Sejam acidentes de trânsito, esbarrões nas calçadas, 

ou, de forma mais profunda, a negação do conceito através do ato de residir sobre o local. A 

lógica funcionalista desconsidera a produção destes espaços de passagem, negam sua 

identidade. O que há na verdade, é a negação parcial do caráter urbano do espaço público, que 

tem a hipervalorizarão dos espaços privados como consequência deste reducionismo. 

O que fica claro dentro de todo este processo de significação do urbano é a influência 

que o capitalismo industrial possui sobre a formulação do simbólico da cidade, e que em parte 

este exerce influência sobre o cotidiano dos cidadãos. Portanto, entende-se a industrialização 

como fator modelador das definições e dos caminhos quais a cidade moderna veio a construir 

e seu auge. Como afirma Lefebvre, “a industrialização fornece o ponto de partida da reflexão 

sobre nossa época”. (LEFEBVRE, 2001, p.95) 

A modernidade, como escreveu Baudelaire em the painter of modern life (1863), “é o 

fugidio, o contingente; é uma metade arte, sendo a outra eterna e imutável. (BAUDELARIE 

apud. HARVEY, 2014, p.21). É dentro desse contexto do surgimento de novos modelos sociais 

que o espaço e os indivíduos vão se reformulando diante da nova era moderna que se encontrava 

o século XIX. O remodelamento das cidades, o desenvolvimento da comunicação, em 

especifico o fortalecimento da publicidade, que crescia de maneira desregulada e insana. 

A cidade moderna, naquela época, ainda era entendida pelos seus habitantes como um 

elemento que representava o desconhecido, o novo e em parte o temível. Tais mudanças sobre 

o espaço e a rotina urbana se deram de maneira deveras acelerada, logo que a população dos 

grandes centros não conseguiu assimilar tais paradigmas de forma simples. Desde o 

estranhamento aos novos modelos de transporte às rotinas de trabalho, o que se via era um 

rompimento total com os velhos padrões e práticas. 

A modernidade chegava exatamente com o objetivo, digamos assim, de romper com o 

velho, suplantando o antigo e trazendo o novo e inovador, o tecnológico, a praticidade e a 

fluidez. 

Singer (2003) pontuou acerca de determinadas características dessa modernidade a qual 

a sociedade europeia vinha sendo submetida. De acordo com o autor, era claro a derrocada do 

mundo “pós-sagrado e pós-feudal” antes vigente na Europa, dando lugar a uma sociedade 

baseada no racionalismo técnico, símbolo dos novos tempos; 
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Como conceito moral e político, a modernidade sugere o “desamparo 

ideológico” de um mundo pós-sagrado e pós-feudal no qual todas as normas 

e valores estão sujeitos ao questionamento. Como um conceito cognitivo, a 

modernidade aponta para o surgimento da racionalidade instrumental como a 

moldura intelectual por meio do qual o mundo é percebido e construído. 

(SINGER, 2003, p.95) 

 
Também se pôde perceber as mudanças no campo da economia. O capitalismo, modelo 

econômico visto como um aperfeiçoamento do mercantilismo, vê-se consolidado, logo que o 

desenvolvimento industrial europeu crescia e se desenvolvia como uma progressão geométrica. 

Do ponto de vista econômico, pode-se entender de forma mais clara, talvez, como o modelo da 

cidade moderna pôde ser instaurado de maneira tão veloz. Seria a partir deste ponto, já na 

modernidade, o surgimento do conceito de espaço de consumo. Acerca da maneira como a 

economia se desenvolveu e influenciou o modelo de modernidade conhecido, Singer nos conta 

que 

A modernidade designa uma grande quantidade de mudanças tecnológicas e 

sociais que tomaram forma nos últimos séculos e alcançaram um volume perto 

do fim do século XIX: a industrialização, urbanização e crescimento 

populacional rápidos: proliferação de novas tecnologias e meios de transporte; 

saturação do capitalismo avançado; explosão de uma cultura de consumo de 

massa e assim por diante (SINGER, 2003, p.95) 

 
O processo de industrialização desencadeado pela primeira revolução industrial 

culminou no crescimento das cidades, do ponto de vista populacional e urbano. A modernidade 

dá uma nova cara à cidade, cria a metrópole. O espaço urbano se vê tangenciado e concebido 

agora mais do que nunca, em função do desenvolvimento industrial. De acordo com Lefevbre, 

 

Para apresentar e expor a “problemática urbana”, impõe-se um ponto de 

partida: o processo de industrialização. Sem possibilidade de contestação, esse 

processo é, há um século e meio, o motor das transformações da sociedade. 

Se distinguirmos o indutor e o induzido, pode-se dizer que o processo de 

industrialização é o indutor e que se pode contar entre os induzidos os 

problemas relativos ao crescimento e à planificação, as questões referentes à 

cidade e ao desenvolvimento da realidade urbana, sem omitir a crescente 

importância dos lazeres e das questões relativas à “cultura”. (LEFEBVRE, 

2001, p.11) 

 

Logo, podemos afirmar que o crescimento desta cidade, suas atribuições, são em parte 

um reflexo das necessidades causadas pela indústria sobre esse novo modo de viver. Para 

Lefebvre, essa relação traçada com a cidade pela indústria não passa de um processo de 

exploração em vista da produção, danoso ao desenvolvimento urbano no que tange o 

fortalecimento do simbólico sobre o espaço 

 

Ela [a indústria] ataca também a cidade (cada cidade), assalta-a, toma-a, 
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assola-a. Tende a romper os antigos núcleos, apoderando-se destes, o que não 

impede a extensão do fenômeno urbano, cidade e aglomerações, cidades 

operárias, subúrbios (com a anexação de favelas lá onde a industrialização não 

consegue ocupar e fixar a mão-de-obra disponível). (LEFEBVRE, 2001, p.16) 

 

Através do processo de exploração da cidade, percebe-se como se engendra as ações de 

tangenciamento do espaço, e como resultado, o apagamento dos traços identitários que os 

cidadãos pudessem vir a construir sobre o lugar como uma forma de identificação, de 

construção identitária. A respeito do processo de desenvolvimento das cidades tendo em vista 

o urbanismo racionalista e o capitalismo do modelo econômico, o autor exemplifica cidade que 

surgiram de tal forma, e destaca que países onde a formação de cidades se deram por uma outra 

lógica, acabaram esbarrando na dependência dos “Polos de crescimento”. 

 

Na França, seria possível citar inúmeras cidades submersas pela 

industrialização: Grenoble, Dunquerque, etc. em outros casos, há uma 

ampliação maciça da cidade e uma urbanização (no sentido amplo do termo) 

com pouca industrialização. Este seria o caso de Toulouse. Este é o caso em 

geral das cidades da américa do Sul e da África, cidades cercadas por uma 

vizinhança de favelas. Nessas regiões e países, as antigas estruturas se 

dissolvem; camponeses sem posses ou arruinados afluem para as cidades a 

fim de nelas encontrar trabalho e subsistência. Ora esses camponeses vêm de 

explorações destinadas a desaparecer pelo jogo dos preços mundiais, o qual 

depende estreitamente dos países e dos “polos de crescimento” industriais. 

Esses fenômenos dependem ainda da industrialização. (LEFEBVRE, 2001, 

p.17-18) 

 

O papel do capital financeiro sobre a construção deste espaço urbano é clara, e desde 

aqui, na cidade moderna, já podemos entender isto como um processo de disputa pelo 

imaginário e memória da cidade, pela via financeira, através das tentativas de definir o modo 

de vida urbano. Como o autor vem a postular, tal processo pode ser visto como “uma estratégia 

de classe. A industrialização se comporta como um poder negativo da realidade urbana: o social 

urbano é negado pelo econômico industrial. (LEFEBVRE, 2001, p.28) 

A escola urbanista de origem francesa, com características marcadas pelo ordenamento 

do espaço de maneira planejada, simbolizou de maneira prática a existência de intenções, por 

parte tanto do Estado como do poder econômico, em modelar o ambiente urbano sob uma 

ideologia do capital a partir da lógica racionalista. Os conjuntos habitacionais são a obra prima 

desta ideologia. Aglomerados urbanos similares, caracterizados por setores delimitados a 

funções específicas. O lugar de moradia, do trabalho e do comércio por ramo de atividade, do 

lazer, etc. As grandes avenidas largas e as praças vazias e amplas também são marca registrada 

desse modelo. Assim como os lugares são clinicamente demarcados, as atividades dos 

indivíduos sobre eles também. O objetivo destes conjuntos, de acordo com Lefebvre, era de 
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demonstrar a grandeza do capital e a imponência do Estado em se impor sobre o urbano e a 

cotidianidade dos indivíduos que ali habitam. 

O barão de Haussman, homem deste estado bonapartista que se erige sobre a 

sociedade a fim de trata-la clinicamente como o despojo (e não apenas como 

arena) das lutas pelo poder, substitui as ruas tortuosas mas vivas por longas 

avenidas, os bairros sórdidos mas animados por bairros aburguesados. Se ele 

abre boulevards, se arranja espaços vazios, não é pela beleza das perspectivas. 

É para “pentear Paris com as metralhadoras” (Benjamin Peret). O celebra 

barão não esconde isso. Mais tarde, serão gratos a haussman por ter aberto 

Paris a circulação. Essa não era a finalidade, o objetivo do “urbanismo” 

haussmaniano. Os vazios têm sentidos: proclamar alto e forte a glória e o 

poder do Estado que os arranja, a violência que neles podem se desenrolar. 

(LEFEBVRE, 2001, p.23) 

 

As praças, dentro deste novo modelo de urbanização e significação dos espaços, 

representam o melhor exemplo da violência simbólica executada pelo Estado contra a produção 

da memória coletiva sobre o território. Conhecida como lugar de fruição, interação e ambiente 

de atividades múltiplas e não definidas, as praças eram vistas como os corações vivos da cidade. 

O local onde o habitar urbano e a produção prática da memória era realizada de maneira à 

reforçar o sensível nas relações e criar uma aura local vívida. Sennett (2016), aponta as 

reformulações provocadas por esse urbanismo francês como a justificativa para a expulsão da 

produção coletiva deste ambiente, que apesar de público, não deve ser praticado como “lugar”. 

 

[...] a praça deveria ser um monumento em si mesma, com atividades restritas 

acontecendo em seu meio, atividades constituídas principalmente de 

passagem e transporte. Acima de tudo, essas praças não foram concebidas 

tendo em mente uma multidão lenta que se congrega. Hardouin-Mansard 

lutou, portanto, para eliminar das praças barracas, bandos de acrobatas e outras 

formas de comercio de rua, bem como procurou manter os cafés em sua volta, 

mantidos por detrás de portas, e tirou totalmente as estalagens das praças. 

(SENNETT, 2016, p.87) 
 

Com esta nova lógica capitalista empreendida sobre os espaços públicos da cidade, 

pode-se afirmar que há um processo claro de segregação e gentrificação acontecendo em seu 

meio. A elitização dos espaços centrais das cidades a partir de uma lógica urbana que preza por 

afastar a população pobre dos centros, concebidos agora como objetos de contemplação. 

No caso da cidade do Rio de Janeiro, podemos observar o processo ocorrido com a 

reurbanização da sua região central. Antes de seu processo de valorização e consequente 

elitização, o centro do Rio de Janeiro era, em grande parte, povoado pelos cortiços, locais onde 

residiam, prioritariamente, pessoas pobres que migraram de outras partes do país, assim como 

os negros alforriados do processo da escravidão. Cortiço é um aglomerado de pequenas casas 

em um único terreno com uma única saída. Uma espécie de vila, entretanto, com uma estrutura 
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precária, às vezes sem luz, esgoto e agua. Com o avanço no crescimento das cidades, a 

população desses locais também aumentava em número. 

Seguindo o modelo apontado antes por Lefebvre, em Paris, o prefeito da cidade do Rio, 

na época, Pereira Passos, iniciou o processo de reformulação das zonas centrais da cidade, 

através do alargamento das ruas, revitalização e criação de praças, além da modernização dos 

serviços públicos. Não foi por acaso que sua gestão ficou vulgarmente conhecida como o “bota 

abaixo”, pelo número de prédios destruídos na cidade (BENCHIMOL,1992). 

Com a expulsão dos pobres das áreas que começavam a se tornar valorizadas, esses 

indivíduos começaram a ser jogados em áreas desinteressantes para a elite: os morros e as saídas 

das cidades, afastados das luzes e dos lazeres dessa cidade que se remodelava. A população de 

rua também foi afastada do centro, tendo seus espaços de habitação afastados da cidade. A 

modernidade, na cidade do Rio de Janeiro, também trouxe consigo a acentuação do processo 

de segregação e gentrificação sobre o espaço urbano que se configurava (BENCHIMOL,1992). 

É importante ressaltarmos que apesar da cidade moderna, racionalizada em seus espaços, 

projetada ordenadamente para fazer circular e fluir esse novo grande público que a habita e 

a faz funcionar como uma engrenagem de produção do mercado capital, escapa ao seu modelo 

de projeto uma atração que se impõe como espaço de fruição, de significados e subjetividades 

sobre os muitos novos signos que se espalham no urbano como carros e trens, intenso tráfego, 

vitrines e desejos, produtos, mercadorias, pessoas, multidão. 

 

2.4 O habitar público da PSR e a formação de um “mapa privado” 

O mundo contemporâneo que se apresenta à nossa vista é constituído, podemos assim 

afirmar, por uma liberdade no que tange as relações entre sujeitos, espaços e significados. Tais 

elementos são construídos de maneira muito mais variável, híbrida. A própria relação do 

indivíduo com o espaço urbano, na esfera do território ou do simbólico, se dá hoje, a partir da 

mediação de novos elementos e práticas. 

Investigar a relação que o indivíduo constrói sobre tal espaço. Tal preocupação virá 

através da perspectiva das análises com relação ao habitar público da população de rua, uma 

ação que pode ser entendida como ato praticado de maneira a modificar o ambiente em que este 

se insere. Buscando entender como o indivíduo se enuncia sobre ele, como constrói o seu 

discurso, como este elucida a formação do seu próprio mapa urbano. 

Buscar-se-á expor o morador de rua da contemporaneidade a partir dessas três 

categorias, a fim de entender sua relação com o espaço. Apontar a maneira como a retórica 

deste indivíduo sobre o tecido urbano é possuidora de um rico caráter simbólico. Demonstrar 
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que o morador de rua é também sujeito que contempla e modifica o espaço, transformando em 

algumas situações, em lugar carregado de significado próprio. 

Todos os agentes dispõem de espaços dentro da lógica social. O posicionamento de cada 

grupo nos sistemas de enunciações denota uma relação de poder entre o grupo que emite 

enunciação, os demais grupos e agentes da sociedade e a ordem pré-estabelecida vigorante. Se 

considera também, a partir deste pressuposto, que o lugar exerce poder influência sobre o 

discurso dito. Tal influência altera a importância e a visibilidade dada a este. Como exemplo 

podemos dar as diferenciações entra o discurso institucional – dos governantes, autoridades de 

Estado –, o discurso mediático dos meios de comunicação, o discurso do setor econômico 

empresarial, da opinião pública3 o de grupos minoritários da sociedade – classes desfavorecidas, 

movimentos políticos dissidentes de esquerda, grupos étnicos e a própria População em situação 

de Rua, que se compõe enquanto possível classe e também pode ser dissolvida nos demais 

grupos. 

Os discursos institucionais podem ser considerados como um dos modelos de discurso 

hegemônico dentro da esfera social. Pode ser analisado dessa forma justamente em função dos 

elementos contidos na sociedade que respaldam sua credibilidade, como a estrutura política de 

forma mais clara. Logo, enxerga-se deste modo a importância que o lugar de fala, 

simbolicamente, possui sobre este mecanismo. O capital social que este emana para quem 

exercita o ato de enunciar. 

No caso dos modelos retóricos observados nas esferas mediática, econômica e política, 

pode-se observar uma não generalização deste setor, logo que estes transitam entre o 

hegemônico e o contra hegemônico. A respeito do conceito de hegemonia, Luciano Gruppi 

explica que 

Uma classe é hegemônica, dirigente e dominante até o momento em que – 

através de uma classe sua ação política, ideológica, cultural – consegue manter 

articulado um grupo de forças heterogêneas e impedir que o contraste 

existente entre tais forças exploda, provocando assim uma crise na ideologia 

dominante, que leve à recusa de tal ideologia, fato que irá coincidir com a crise 

política das forças no poder. (GRUPPI, 1978, p.67) 

 

Por fim, os grupos minoritários da sociedade, apresentam um discurso que não tem a 

mesma relevância social, política e ideológica devido a sua posição dentro da infraestrutura em 

questão, e por consequência, do acumulo de capital social objetivado. 

                                                      
3 Considera-se opinião pública como opinião de maior parte da sociedade, e em alguns casos, opinião dos setores 

mais influentes da sociedade. Baseamos o conceito nos postulados de Bourdieu acerca da opinião, que segundo o 

autor, “a opinião pública não existe.” (BOURDIEU, 1998) 
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Assim, fica exposto a tentativa de regulação dos discursos emitidos pelos grupos sociais. 

O discurso, nesta situação, engendra uma relação de poder, de sobreposição entre os grupos, 

uma estrutura de disputa simbólica. Acerca do discurso na sociedade, Michel Foucault postula: 

 

Em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, 

selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos 

que tem por função conjurar seus poderes e perigos dominar seu 

acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade. 

(FOUCAULT, 2012, p.8-9) 

 

A materialidade colocada por Foucault se refere à forma como se constroem as relações 

de poder a partir do discurso. Esta relação de poder baseia-se na interação dos indivíduos com 

as estruturas simbólicas existentes utilizando a ferramenta do discurso. A PSR em seu discurso 

poderia dispor de elementos que pudessem alterar sua condição simbólica e talvez até, social e 

econômica. Devido a esta regulação do discurso, a sociedade em que estamos inseridos tem 

como pressuposto tal estrutura, e, por conseguinte, os lugares que cada agente deve se colocar. 

Outra explicação para o cerceamento do poder de fala dado a PSR seria enxergar o discurso, 

além de sua função de poder, como instrumento de comunicação para interação social dos 

indivíduos. Porém, como defende Bourdieu, a relação entre a comunicação e as estruturas 

estruturantes de poder é inseparável. 

 

Contra toda as formas de erro “interacionista” o qual consiste em reduzir as 

relações de força a relações de comunicação, não basta notar que as relações 

de comunicação são, de modo inseparável, sempre, relações de poder que 

dependem, na forma e no conteúdo, do poder material ou simbólico 

acumulado pelos agentes (ou pelas instituições) envolvidos nessas relações e 

que, como um dom ou polatchi, podem permitir acumular poder simbólico. 

(BOURDIEU, 2011, p.11) 

 

Logo, os procedimentos de exclusão também atingem a região dos discursos das 

minorias, em especifico o da população de rua. O ato de negação do espaço da fala ou da 

desvalorização devido à posição de enunciação caracteriza-se como elemento que reforça as 

ações ligadas ao processo de exclusão social. Dentre essas ações, podemos elencar como 

maneiras de interdição do discurso, além da negação da fala, o descrédito da retórica por motivo 

de loucura ou por elementos que são exteriores a enunciação, mas ainda referentes a condição 

do indivíduo produz a narrativa. 

Em uma sociedade como a nossa, conhecemos, é certo, procedimentos de 

exclusão. O mais evidente, o mais familiar também, é a interdição. Sabe-se 

bem que não se tem o direito de dizer tudo, que não se pode fala de tudo em 

quaisquer circunstâncias, que qualquer um enfim, não pode falar de qualquer 

coisa. (FOUCAULT, 2012, p.9) 
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Pode-se entender o discurso da PSR como um discurso interditado, logo que a 

visibilidade e o respaldo dado a este grupo é muito pequena. Exemplo disso são as 

oportunidades dadas pelos setores, estruturas e alguns agentes sociais. Quando surgem assuntos 

referentes ao este grupo, a fala que se enuncia geralmente vem de fora. Seja a mídia falando 

sobre os moradores de ruas e suas mazelas perante a sociedade, seja o poder público 

apresentando a PSR como um mal-estar social que deve ser resolvido. Há ainda os casos das 

Organizações Não Governamentais (ONGs), que conduzem ações assistencialistas temporais a 

este grupo, como a distribuição de alimentos e roupas. 

Percebe-se que, em todos os casos, é clara a interdição do discurso da população de rua 

em todas as situações expostas. Para pontuarmos caso a caso, vejamos, primeiramente, o 

exemplo dos grandes veículos de comunicação. Na produção de notícias sobre a PSR – quando 

se produz, visto dados apresentados pela pesquisa – a fala da população de rua é inexistente. É 

relatado o problema e a PSR é colocada como um objeto de composição do cenário, sendo o 

que podemos definir como o protagonista coadjuvante, que aparece como foco principal da 

matéria mas não é ouvido. 

Para ilustrarmos os casos de ações assistencialistas executadas pelas ONGs, vejamos a 

ação da distribuição da famosa sopa para as pessoas que são colocadas como necessitadas: não 

se pergunta ao morador se este quer aquilo que lhe é distribuído como algo subjetivamente 

impositivo. Sua condição de suposta miséria denota que este não possui escolha, sua retórica 

pouco importa no momento em que ele não tem outra opção. O discurso, de optar por algo 

diferente se invalida, devido à posição em que foi colocado como desfavorecido. 

Além dos conceitos já expostos para explicação deste processo de negação do discurso 

da PSR, podemos apontar a loucura como desvalorização simbólica do que se diz. Conforme 

Foucault, “O louco é aquele discurso que não pode circular como o dos outros: pode ocorrer 

que sua palavra seja nula e não seja acolhida, não tendo verdade nem importância” 

(FOUCAULT, 2012, p.10). 

A relação que se pode tecer entre o discurso do indivíduo classificado como louco e o 

discurso do morador de rua, se inicia pelas características da desvalorização da enunciação, mas 

não se reduz a isso. Diante da sociedade atual e dos padrões éticos, morais e sociais 

estabelecidos, estes dois exemplos se caracterizam como algo que não obedece a esta lógica 

imposta. 

O louco é visto como tal devido à desconexão do que fala e a maneira de agir perante a 

realidade. O morador de rua se assemelha ao modelo de classificação do louco no que se refere 

ao modo de agir – não tem o agir igual ao de uma pessoa caracterizada louca, mas tem sua 
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conduta analisada como dissonante do da norma social vigente – pois se encaixa nos paradigmas 

existentes de convívio e vivencia coletiva. Logo, constrói sobre si um novo modelo, uma nova 

“maneira” de se comportar dentro do sistema. Tal iniciativa pode ser caracterizada como uma 

forma de luta social, de tentativa de empoderamento de seu próprio discurso, ou de validação 

do mesmo. Segundo Foucault, “o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os 

sistemas de dominação, mas aquilo porque, pelo que se luta, o poder no qual queremos nos 

apoderar” (FOUCAULT, 2012, p.10). 

Percebe-se que a luta pelo poder que consiste dentro do âmbito discursivo é algo latente. 

Nos casos das minorias privadas de obterem seu próprio discurso, às vezes, se apoderam de 

discursos externos como se fossem seus, por uma questão de representatividade dentro do 

sistema social existente. Caracteriza-se, como outra vertente além da disputa ideológica pelo 

empoderamento de um discurso genuíno, seria a alienação do discurso que o indivíduo enuncia. 

Tal questão vista sob o viés da PSR se caracteriza no momento em que o morador, 

desprovido de discurso próprio a respeito de sua condição, adota as idealizações criadas por 

outros setores da sociedade para caracterizá-lo. Adota um discurso externo a si para se 

autodescrever e entender a sua realidade – enquanto resguarda a sua retórica discursiva como 

forma de conservação identitária –, com o objetivo de facilitar sua aceitação perante o contexto 

social existente, já que o que a enunciação que o indivíduo elucida é considerada em alguns 

casos inválida. 

O discurso nada mais é do que a reverberação de uma verdade nascendo diante 

dos seus próprios olhos; e, quando tudo pode, enfim, tomar a forma do 

discurso, quando tudo pode ser dito o discurso pode dito a propósito de tudo, 

isso se dá porque todas as coisas, tendo manifestado e intercambiado seu 

sentido, podem voltar à interioridade silenciosa da consciência de si. 

(FOUCAULT, 2012, p.46) 

 

A partir disto, levanta-se a discussão acerca do discurso emitido pela PSR em alguns 

casos. Tentando diferenciar quando o discurso que se pronuncia é próprio ou deslocado, 

assimilado de outro agente ou estrutura social. Sobre este modelo de reprodução de ideias 

enunciativos, Bourdieu postula, que 

 

Se as relações de forças objetivas tendem a reproduzir-se nas visões do mundo 

social que contribuem para a permanência dessas relações, é porque os 

princípios estruturantes da visão do mundo radicam nas estruturas objetivas 

do mundo social e porque as relações de força estão sempre presentes nas 

consciências em forma de categorias de percepção dessas relações. 

(BOURDIEU, 2011, p.142) 

 

Logo, procurando se desviar desta reprodução discursiva que pode vir a acontecer ao 
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que se enuncia pela população de rua, busca um outro caminho de entendimento da enunciação, 

que está mais distante das influências que produzem as estruturas dominantes da sociedade e 

seus respectivos agentes: o caminhar pela cidade. 

As retóricas ambulatórias, como define Michel de Certeau, seria uma outra maneira de 

enunciação dentro do sistema social. Ao autor traça relações entre espaço e o texto, o 

movimento e a enunciação. O ato de caminhar seria outra forma mais livre de emitir o discurso 

sobre o espaço, sofrendo menos influências das estruturas dominantes. Certeau define tal 

pensamento afirmando que 

Existe uma retórica na caminhada. A arte de moldar frases tem como 

equivalente uma arte de moldar percursos. Tal como a linguagem ordinária, 

esta arte implica e combina estilos e usos. O estilo especifica “uma estrutura 

linguística que manifesta no plano simbólico [...] a maneira de ser no mundo 

fundamental de um homem”. Conota um singular. O uso define o fenômeno 

social pelo qual um sistema de comunicação se manifesta de fato: remete a 

uma norma. O estilo e o uso visam, ambos, uma “maneira de fazer” (falar, 

caminhar, etc.), mas como tratamento singular do simbólico, o outro como 

elemento de um código. Eles se cruzam para formar um estilo do uso, maneira 

de ser e maneira de fazer. (CERTEAU, 2014, p.166) 

 

Logo, para compreender de forma totalizadora a o ato enunciativo destes indivíduos, se 

faz necessário entender o discurso redigido sobre o espaço em sua forma “ambulatória”, através 

do uso e ocupação que este traça sobre o espaço físico e simbólico. 

A caminhada se comporta não somente como seu discurso prático sobre o território, mas 

também como a maneira que o indivíduo constrói significações próprias sobre o espaço que 

este mesmo transita. Atribui significados específicos, baseados em sua experiência com o meio 

urbano, produzindo uma lógica cotidiana específica. Seria então a produção de um mapa 

mental, que carregaria símbolos e informações colhidas pelo indivíduo a partir de suas vivencias 

práticas com o meio urbano no qual está inserido. Em outras palavras, seria a sua trajetória 

urbana. 

Produtores desconhecidos, poetas de seus negócios, inventores de trilhas na 

selva da racionalidade funcionalista, os consumidores produzem uma coisa 

que se assemelha às “ linhas de erre” que fala Deligny. Traçam “trajetórias” 

indeterminadas”, aparentemente desprovidas de sentido porque não são 

coerentes com o espaço construído, escrito e pré-fabricado onde se 

movimentam. São frases imprevisíveis num lugar ordenado pelas técnicas 

organizadoras de sistemas. (CERTEAU,2014, p.91) 

 

O morador de rua, a partir deste processo, transforma tal espaço, ressignifica e cria 

história sobre ele, sua caminhada escreve sobre o tecido urbano a sua identidade que ali vem 

sendo constituída. Traduziria talvez, a visão exposta por Simmel acerca do que é o espaço: “O 

espaço em geral é apenas uma atividade da alma, apenas a maneira humana de unir estímulos 
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sensoriais em si desconexos em visões unitárias” (SIMMEL, 2013, p.76) 

Um mapa “privado”, é concebido a partir do ponto de vista daquele que vive as 

experiências. O ato de habitar colocado aqui como ferramenta produtora de sentido, 

singularidade particular do indivíduo, nesse caso, do morador de rua, que transpõe a lógica de 

habitar e do habitat estabelecida pela ordem social do espaço urbano no qual este se insere. 

Interessante perceber a forma como se dá estas práticas para a produção de deste novo 

terreno descrito aqui como um mapa sobre o mapeado espaço urbano. O morador de rua age 

sobre o território do outro, como uma maneira de viver e sobreviver criando sua própria lógica. 

Sua ação, de acordo com Certeau, é a tática cotidiana, a força do oprimido, a astúcia do fraco 

no local que lhe é externo, que não lhe é próprio. 

[...] chamo de tática a ação calculada que é determinada pela ausência de um 

próprio. Então nenhuma delimitação de fora lhe fornece a condição de 

autonomia. A tática não tem por lugar senão o do outro. E por isso deve jogar 

com o terreno que lhe é imposto tal como organiza a lei de uma força estranha. 

Não tem meios para se manter em si mesma, à distância, numa posição 

recuada, de previsão e de convocação própria: a tática é movimento “dentro 

do campo de visão do inimigo”, como dizia von Bulow, e no espaço por ele 

controlado. Ela não tem, portanto, a possibilidade de dar a si mesma um 

projeto global ou totalizar o adversário num espaço distinto, visível e 

objetivável. Ele opera por golpe, lance por lance. Aproveita as “ocasiões” e 

delas depende, sem base para estocar benefícios, aumentar a propriedade e 

prever saídas. O que ela ganha não se conserva. (CERTEAU, 2014, p. 94-95) 

 

O sujeito que recorre à tática cotidiana é aquele que é desprovido de poder, tendo suas 

ações como algo não planejado, espontâneo, sob a forma de resistência à lógica preestabelecida, 

calculada, estratégica. Em muito se assemelha ao modelo de vida em que se encontra a 

população de rua, subjugada a viver sob a jurisdição de uma estratégia do Estado, das 

instituições sociais que de alguma forma, possuem influência sobre a maneira como este 

território é significado. O autor pontua que “a tática é determinada pela ausência de poder” 

(Certeau, 2014, p.95), colocando a mesma em contraposição à estratégia, práticas calculadas 

exercidas sobre o ambiente pelas esferas de poder social. 

Apesar de entendermos este conjunto de experiências adquiridas pelo indivíduo a 

respeito do espaço em que se encontra como a formulação de um mapa as partir desta postura 

tática, temos de colocar tal elemento como um resultado do processo de interação entre o ser e 

o ambiente. O que se procura expor, a partir de tal afirmação, é o fato de que a produção deste 

repertório se dá pela ação tática, pela lógica do percurso, apresentada por Certeau (2014). 

Analogamente, o autor expõe a relação de mapa e percurso como um, o processo prático 

e o outro, teórico. Como o ver e o fazer, o habitar e o narrar. O percurso, no âmbito da análise 

da população de rua, seria sua maneira pura de viver e de se relacionar com o ambiente urbano, 
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enquanto o mapa, a construção sobre a memória adquirida por estas interações sobre o espaço. 

A particularidade deste habitar, faz com que o processo de criação de mapas, através da 

execução dos percursos, seja fato constituinte da identidade destes indivíduos, que não somente 

ressignificam o espaço como também usam este mesmo espaço para ressignificar a si mesmos. 
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3. O MORADOR DE RUA REPRESENTADO PELO ESTADO, MÍDIA E 

SOCIEDADE 

 

3.1 População em situação de rua (PSR): quem é este morador? 

 Nesta seção é importante tecer comentários sobre a terminologia “população em situação 

de rua” utilizada neste trabalho, pois são muitas as expressões usadas para designar o público 

que faz da rua um espaço de moradia e sustento. 

Na atualidade, as expressões mais frequentemente utilizadas por estudiosos são, 

“população de rua”, “morador de rua” e população em situação de rua, como se pôde perceber 

pelas citações usadas neste texto. Nesta dissertação optou-se pela terminologia “população em 

situação de rua”, não para significar um tempo passageiro de permanência na rua, como às 

vezes é mencionada por alguns autores ou comentada por outros, como o fez Cleisa Rosa, “no 

período mais recente, em São Paulo, é corrente o uso da expressão “população em situação de 

rua”, mais apropriado para designar uma situação de passagem” (ROSA, 2005, p.66). Mas, por 

considerá-la mais apropriada para significar o fenômeno e a situação para a qual são conduzidas 

parcelas expressivas da classe trabalhadora, em decorrência do aprofundamento das 

desigualdades sociais e da elevação dos níveis de pobreza produzidos pelo sistema capitalista.  

Para designar uma situação decorrente, em última instância, da estrutura basilar da 

sociedade capitalista e não apenas das perdas e infortúnios de indivíduos, considerados fora 

deste contexto social. Para significar uma condição social gerada pela produção capitalista no 

processo de acumulação do capital, mediante a produção de uma superpopulação relativa ou 

exército industrial de reserva, excedente à necessidade média de expansão do capital, uma 

condição não escolhida pelos que nela se encontram, mas que nela foram colocados. 

A concepção de vulnerabilidade aqui referida não se limita à visão econômica pautada na 

conceituação de privações materiais e indigência, usualmente utilizada nos estudos 

econômicos, que estabelece como os grupos mais vulneráveis da sociedade aqueles que se 

situam na linha da pobreza. Como diz Oliveira, “a definição econômica da vulnerabilidade, 

ainda que deva ser a base material para seu mais amplo enquadramento, é insuficiente e 

incompleta, porque não especifica as condições pelas quais se ingressa no campo dos 

vulneráveis” (OLIVEIRA, 1995, p.9).  

Desse modo, as etnias raciais, o gênero, o desemprego, a representação política, as 

situações de doenças, o abandono, a inexistência de moradia, dentre outros, são atributos que 

podem colocar os grupos sociais que os portam, em situações de vulnerabilidades sociais, em 

decorrência de um processo discriminatório desenvolvido por outros sujeitos sociais. Pois, “os 
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grupos sociais vulneráveis não o são como portadores de atributos que, no conjunto da 

sociedade os distinguirem. Eles se tornam vulneráveis, ou seja, discriminados, pela ação de 

outros agentes sociais” (OLIVEIRA, 1995, p.9). As discriminações repercutem no acesso 

desses grupos às políticas sociais. 

Assim, a superação das vulnerabilidades passa pela identificação dos processos de 

produção das discriminações para que se possa apontar para a sua anulação, bem como pelo 

reconhecimento de que a vulnerabilidade é uma situação produzida, fundamentalmente, porém 

não exclusivamente, pelo econômico. Existem outros recortes, como o cultural, que também 

produzem discriminações que levam a vulnerabilidades. E, embora existam vulnerabilidades 

próprias do gênero humano ou decorrentes das formas como as pessoas subjetivamente lidam 

com as perdas, os conflitos, as rupturas, os grupos sociais em situação de vulnerabilidade não 

podem ser vistos na condição passiva de vulneráveis, mas se encontram nessa condição, em 

função de discriminações que lhes são dirigidas. É o que ocorre com as pessoas em situação de 

rua. Essa noção de vulnerabilidades supõe políticas sociais para enfrentá-las. 

A heterogeneidade dessa população é a característica que mais se destaca nos estudos e 

pesquisas sobre o tema. A maioria dos autores descreve as pessoas em situação de rua como 

pessoas de origens, interesses, vinculações sociais e perfis socioeconômicos diversificados, por 

isso não constituem um único grupo ou categoria profissional. Como diz Escorel, “o que 

todas as pesquisas revelam é que não há um único perfil da população de rua, há perfis; não é 

um bloco homogêneo de pessoas, são populações” (ESCOREL, 2000, p.155). 

Vieira também se refere à heterogeneidade do segmento. Não criam uma tipologia, mas 

identificam três situações diferentes em relação à permanência dessas pessoas na rua. Porém, 

ressaltam situações comuns que possibilitam designar os grupos que as vivenciam como 

população de rua: 

 

A rua pode ter pelo menos dois sentidos: o de se constituir num abrigo para 

os que, sem recursos, dormem circunstancialmente sob marquises de lojas, 

viadutos ou bancos de jardins ou pode constituir-se em um modo de vida, 

para os que já têm na rua o seu habitat e que estabelecem com ela uma 

complexa rede de relações. Seria possível identificar situações diferentes em 

relação à permanência na rua: ficar na rua – circunstancialmente; estar na 

rua – recentemente; ser da rua – permanentemente. O que unifica essas 

situações e permite designar os que a vivenciam como populações de rua é 

o fato de que, tendo condições de vida extremamente precárias, 

circunstancialmente ou permanentemente, utilizam a rua como abrigo ou 

moradia. Essas situações podem ser dispostas num continuum, tendo como 

referência o tempo de rua; à proporção que aumenta o tempo, se torna estável 

a condição de morador. O que diferencia essas situações é o grau maior ou 

menor de inserção no mundo da rua (VIEIRA; BEZERRA; ROSA, 2004 

p.93-94). 
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As classificações ou tipologias mais comumente encontradas na literatura sobre 

população em situação de rua são feitas em função do tempo de permanência na rua. 

As pessoas que utilizam a rua como espaço de moradia e sustento possuem características 

diversas em relação ao tempo de permanência na rua, às causas imediatas que as conduziram à 

situação de rua, às relações que estabelecem com o trabalho antes e após a situação de rua e ao 

perfil socioeconômico. Entretanto, existem condições ou características comuns que permitem 

identificá-las como um grupo populacional diferenciado. Nessa perspectiva, destacam-se três 

condições que precisam ser consideradas, articuladas entre si. 

A primeira é a pobreza extrema. Uma condição que é reconhecida por vários estudiosos 

e pesquisadores. Reconhecê-la como condição que ajuda a definir um grupo populacional 

impõe, inicialmente, uma reflexão sobre a categoria teórica pobreza. Muitas indagações 

permeiam este debate: o que se denomina pobreza? Que relações existem entre pobreza e 

desigualdades sociais? Qual a gênese das desigualdades sociais e da pobreza? 

Esta é uma discussão complexa. Para muitos autores, desigualdade e pobreza são 

conceitos diferentes. Para outros, a associação entre os dois conceitos é admissível. Não se 

pretende aprofundar este debate, apenas fazer alguns recortes que ajudem a compreender a 

pobreza como uma das condições definidoras da população em situação de rua. 

Para Nascimento (2000), os conceitos de desigualdade e pobreza são próximos, porém 

distintos. Desigualdade social tem como eixo caracterizador a distribuição diferenciada da 

riqueza produzida numa sociedade, enquanto a pobreza se define pela incapacidade de suprir 

necessidades básicas. Afirma o autor: 

 

O conceito de desigualdade social refere-se,(...), à distribuição diferenciada, 

numa escala de mais a menos, das riquezas materiais e simbólicas produzidas 

por uma determinada sociedade e apropriadas pelos seus participantes. 

Pobreza, por sua vez, significa a situação em que se encontram membros de 

uma determinada sociedade de despossuídos de recursos suficientes para viver 

dignamente, ou que não têm as condições mínimas para suprir as suas 

necessidades básicas (NASCIMENTO, 2000, p.58). 
 

A visão de Nascimento localiza a pobreza no campo do não-acesso aos “recursos” ou 

condições materiais, sendo muito frequente nos debates sobre o tema. 

Alguns autores procuram definir pobreza, apoiados nas formas como ela se manifesta no 

contexto das mudanças societárias ocorridas nas duas últimas décadas do século passado. 

Bursztyn (2000) é um destes autores. Para ele, a década de 1980 é o marco do surgimento de 

um novo ator social, o “novo-pobre”. Segundo o autor, nos países ricos, esse novo ator: 
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Não é um indivíduo que está à margem, mas sim fora do sistema econômico 

e social prevalecente. Não tem acesso ao mercado de trabalho (nem mesmo 

informal), não tem perspectiva de engajamento (independente de seu grau de 

qualificação profissional) e, cada vez mais, vai ficando de fora dos 

mecanismos de proteção social do moribundo Welfare State (BURZSTYN, 

2000, p.34). 
 

Nos países pobres, Nascimento destaca que esse “novo-pobre” se soma aos “velhos-

pobres”, que “caem dos patamares da pobreza para os da miséria” (NASCIMENTO, p.36). 

Bursztyn, ao trazer para o debate a categoria teórica miséria, trata de significá-la: 

 

É importante diferenciar pobreza de miséria: no primeiro caso, trata-se de um 

nível médio de vida nos patamares inferiores da sociedade; no segundo caso, 

trata-se de condições de vida abaixo dos padrões mínimos de subsistência. 

Nesse sentido, é possível que em países ricos, um ”pobre” tenha um nível de 

vida superior a grupos não considerados pobres, em países mais pobres 

(BURSZTYN, 2000, p.55). 

 

Além da definição de miséria, o autor introduz a abordagem de pobreza relativa, que 

enfatiza a ideia de comparação situacional do indivíduo em termos de posição que ocupa na 

sociedade em relação a seus semelhantes, conforme os recursos materiais que dispõe. 

A concepção de pobreza relativa é polêmica. Para Barros (2000), a pobreza não pode ser 

definida de forma única e universal. Ela deve se referir a situações de privações em que os 

indivíduos não conseguem manter um padrão de vida correspondente ao estabelecido e 

socialmente aceito em cada contexto histórico. 

O conceito de pobreza absoluta pressupõe a construção de uma medida das condições de 

vida dos indivíduos na sociedade, invariante no tempo. A linha de pobreza equivale a essa 

medida, a partir da qual são considerados pobres, os que estão abaixo desse valor. 

Os conceitos e noções arrolados atribuíram propriedades às categorias pobreza e 

desigualdades sociais, porém colocaram a distribuição desigual da riqueza socialmente 

produzida no centro de suas determinações. Mas, seria apenas isso? Uma distribuição equânime 

da riqueza social eliminaria a pobreza e as desigualdades sociais? 

Para Marx (1988), na produção capitalista, em que o trabalhador encontra-se separado 

dos meios de produção e aliena sua força de trabalho ao capitalista, por um intervalo  de  tempo, 

este entra e sai do processo de produção na mesma condição: “o trabalhador sai sempre do 

processo como nele entrou, fonte pessoal de riqueza, mas desprovido de todos os meios para 

realizá-la em seu proveito”(MARX, 1988, p.664). Essa condição é continuamente reproduzida, 

pois da mesma forma que o trabalhador produz constantemente a riqueza, sob a forma de 

capital, o capitalista produz a força de trabalho, sob a forma de fonte subjetiva de valor, separada 
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dos meios sem os quais não se pode realizar, ou seja, “o capitalista produz o trabalhador sob a 

forma de trabalhador assalariado. Essa reprodução constante, essa perpetuação do trabalhador 

é a condição necessária da produção capitalista” (MARX, 1998, p. 664- 665) 

Boschetti, referenciada nas obras de Marx, fala sobre o assunto: 

 

A existência e persistência da pobreza e das desigualdades sociais estão 

determinadas pela estrutura capitalista de apropriação privada dos meios de 

produção e da riqueza socialmente produzida (Marx,1987), e não apenas pela 

não-distribuição equânime de seus produtos e serviços (BOSCHETTI, 2004, 

p.111). 
 

Portanto, a eliminação das desigualdades sociais e da pobreza pressupõe a superação do 

modo de produção capitalista. Somente um modo de produção em que tanto os meios de 

produção, quanto a riqueza produzida socialmente, sejam socializados, é capaz de extirpá-las. 

Este é o referencial de pobreza que norteia esta pesquisa, a pobreza compreendida não 

apenas como resultante da não distribuição equânime da riqueza socialmente produzida, mas 

também da condição de classe desprovida dos meios de produção. Assim, considera-se pobreza 

extrema, a condição que se define pela não propriedade dos meios de produção e reduzido ou 

inexistente acesso às riquezas produzidas socialmente, seja pela ausência de trabalho e renda 

regulares, seja pelo não acesso às políticas públicas. 

A condição de pobreza extrema – nos termos definidos, alcança todas as categorias das 

diferentes tipologias de população em situação de rua citadas, assim, mesmo sendo uma 

condição essencial, por si só não delimita o que se denomina população em situação de rua, 

neste trabalho. É, entretanto uma categoria central que vincula esse fenômeno à estrutura da 

sociedade capitalista como um fenômeno produzido socialmente, no contexto da produção de 

uma superpopulação relativa ou exército industrial de reserva para atender às necessidades de 

expansão do capital. É, assim, uma condição vinculada às causas estruturais do fenômeno. 

A segunda condição são os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados. Nesta 

reflexão parte-se da noção de família como um encadeamento de relações mutuamente afetivas 

e protetoras (ANDERSON, 1998). Deste modo, as pesquisas sobre população em situação de 

rua, que se teve acesso até o momento, para além das fontes prioritárias de dados e informações 

utilizadas neste trabalho, mostram que a quase totalidade das pessoas que se encontram nessa 

situação possui referência familiar. Porém, os vínculos afetivos e de solidariedade que os unem 

se encontram fragilizados ou completamente interrompidos. É muito reduzido o número de 

pessoas que vive nas ruas com familiares.  

Embora não seja a visão predominante, tendo a compartilhar parcialmente com os autores, 
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ressaltando apenas que existem outros fatores estruturais ou fatores ligados às histórias de vida 

dos indivíduos, que conduzem à fragilização e ao rompimento dos vínculos familiares, como 

as desavenças afetivas, os preconceitos relacionados à orientação sexual, a intolerância às 

situações de uso, abuso e dependência de álcool e outras drogas. Entretanto, no contexto 

contemporâneo, o fator econômico expresso, principalmente pela ausência de trabalho e renda 

regulares, é preponderante. É o que revelam as pesquisas mais recentes sobre o assunto, como 

a política Nacional de População em Situação De Rua (2008), analisada mais a frente. 

A terceira e mais significativa condição para compor essa noção é a inexistência de 

moradia convencional regular e a utilização da rua como espaço de moradia e sustento, por 

contingência temporária ou de forma permanente. A inexistência de moradia convencional 

regular associada às demais condições conduzem à utilização dos logradouros públicos como 

ruas, praças, jardins, canteiros, marquises e baixos de viadutos ou áreas degradadas, ou seja, 

galpões e prédios abandonados, ruínas, carcaça de caminhão ou ainda, redes de acolhida 

temporária mantidas por intuições públicas ou privadas, sem fins lucrativos, como espaço de 

moradia e sustento, por contingência temporária ou de forma permanente. Essa condição é 

mencionada por alguns estudiosos: 

 

Ocupando os postos inferiores da escala social os trabalhadores sem residência 

fixa, sem família e sem trabalho regular encontram-se numa situação-limite 

do que é considerado socialmente uma ordem legítima de vida. Cair na rua ou 

adentrar no mundo da marginalidade são formas de passar para o outro lado 

(VIEIRA; BEZERRA; ROSA, 2004, p.97). 
 

Essa condição às vezes é incluída em noções sobre população em situação de rua, pela 

expressão “dormir na rua” por um intervalo de tempo. A definição utilizada Política Nacional 

é um exemplo: “para fins deste programa, considera-se população em situação de rua aquela 

que dorme nas ruas pelo menos uma noite por semana e se encontra com os vínculos familiares 

interrompidos ou fragilizados” (BRASIL, 2008). 

Registra-se que alguns autores destacam outras características como sendo centrais. A 

inexistência de trabalho regular e o consumo frequente de álcool e outras drogas são as mais 

citadas. Porém, considera-se as condições enumeradas anteriormente como as mais relevantes 

na função delimitadora da noção de população em situação de rua que orienta este trabalho. 

Compreende-se que a ausência de trabalho e renda regulares já está contemplada na noção de 

pobreza extrema, e o uso frequente de álcool e outras drogas se impõe muito mais como uma 

estratégia de subsistência, capaz de ampliar a alienação acerca da situação de rua do que uma 

condição ou característica que ajuda a definir este contingente populacional. Entretanto, é 
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importante observar que esta ainda é uma noção em construção. Assim, possivelmente haja 

aspectos característicos da população em situação de rua não contemplados. 

Mesmo assim, a noção de população em situação de rua, que orienta esta pesquisa, se 

apoia nas três condições referidas e na conjugação das definições utilizadas nas pesquisas 

censitárias e estudos que se constituíram fontes privilegiadas de dados e informações. 

No entanto, é fundamental que se faça uma rápida alusão às definições utilizadas para 

fins das pesquisas, cujos Relatórios constituíram fontes de dados e informações para este 

trabalho. 

A definição adotada em 1995, na pesquisa sobre “a realidade do morador de rua de Porto 

Alegre”, foi a mesma utilizada na “pesquisa condições sociais e de saúde mental de moradores 

de rua em Porto Alegre”, realizada em 1999, que considera morador de rua 

 

Àquele segmento da população que vive em situação de extrema pobreza e 

que, por contingência temporária ou de forma permanente, está habitando 

logradouros públicos tais como praças, prédios abandonados, sob marquises, 

pontes ou viadutos, entre outros locais. (PORTO ALEGRE, 1999, p. 09) 
 

Nas pesquisas censitárias da população de rua, realizadas em São Paulo, nos anos de 2000 

e 2003, pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE, por encomenda da Secretaria 

Municipal de Assistência Social – SAS/SP, foram utilizadas definições similares. 

O primeiro censo, realizado em 2000, utilizou a seguinte definição: 

 

O segmento de baixíssima renda que, por contingência temporária ou de forma 

permanente, pernoita nos logradouros da cidade – praças, calçadas, marquises, 

jardins, baixos de viaduto – em locais abandonados, terrenos baldios, mocós, 

cemitérios e carcaça de veículos. Também são moradores de rua aqueles que 

pernoitam em albergues públicos ou entidades sociais (SÃO PAULO, 2000, 

p.2). 
 

Já a estimativa realizada em 2003, utilizou a definição a seguir: 

 

Considerou-se população de rua o segmento de baixíssima renda que, por 

contingência temporária ou de forma permanente, pernoita nos logradouros da 

cidade – praças, calçadas, marquises, jardins, baixo de viadutos - em locais 

abandonados, terrenos baldios, mocós, cemitérios e carcaça de veículos. 

Também são pessoas em situação de rua aqueles que pernoitam em albergues 

públicos ou de organizações sociais. Denominamos os membros dessa 

população como pessoas de rua ou morador de rua (SÃO PAULO, 2003, p.7). 
 

A diferença se encontra na introdução das terminologias “população em situação de rua” 

e “pessoas de rua”, na definição de 2003, vez que as expressões “população de rua” e “morador 

de rua” já haviam sido utilizadas em 2000. É o que mostra a comparação entre elas. 

O conceito que orientou a Política Nacional de População em Situação de Rua, em 2008, 
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foi: “Grupo populacional heterogêneo constituído por pessoas que possuem em comum a 

garantia de sobrevivência por meio de atividades produtivas desenvolvidas nas ruas, os vínculos 

familiares interrompidos ou fragilizados e a não referência de moradia regular” (BRASIL, 2008, 

p.4). 

Nas definições utilizadas nas diferentes pesquisas, chama atenção a presença “da pobreza 

extrema” ou “baixíssima renda” como um dos elementos caracterizadores da situação de rua. 

O outro aspecto interessante é a “utilização da rua como espaço de moradia”, como outro 

elemento caracterizador da situação de rua. Esse aspecto aparece com redação diferente, mas 

com o sentido similar, ou seja, como “pernoitar na rua” (SÃO PAULO, 2000) e “dormir na rua” 

(BRASIL, 2008). Já a condição, “vínculos familiares interrompidos ou fragilizados”, aparece 

apenas nas pesquisas realizadas em Recife (anos de 2004 e 2005), em Belo Horizonte (2005) e 

na Pesquisa Nacional de População de Rua4 (2007). Isso não impede que sejam feitas 

comparações, pois, essa condição, vínculos fragilizados ou interrompidos, aparece nos 

resultados de todas as pesquisas. 

A noção que orienta este trabalho abrange as condições tratadas nesta seção, associadas 

a recortes relevantes dos conceitos referidos na análise que se fez anteriormente. 

Deste modo, é a noção que concebe a população em situação de rua como um grupo 

populacional heterogêneo, mas que possui em comum, a pobreza extrema, os vínculos 

familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, em 

função do que as pessoas que o constituem procuram os logradouros públicos (ruas, praças, 

jardins, canteiros, marquises e baixos de viadutos), as áreas degradas (dos prédios abandonados, 

ruínas, cemitérios e carcaças de veículos) como espaço de moradia e sustento, por contingência 

temporária ou de forma permanente, podendo utilizar albergues para pernoitar e abrigos, casas 

de acolhida temporária ou moradias provisórias, no processo de construção de saída das ruas. 

 

3.2 A Política Nacional da População em Situação de Rua 

Criada em 2008, durante o governo do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, a Política 

Nacional de Inclusão Social da População em Situação de Rua surgiu com o objetivo de 

formular de maneira mais detalhada um plano de métodos e ações. O objetivo era servir de 

manual ou cartilha para as instituições públicas em suas diferentes esferas (federal, estadual e 

municipal) com relação as atividades relacionadas com a População em Situação de Rua (PSR). 

                                                      
4 A Pesquisa Nacional de População de Rua, realizada em 2007, foi realizada pelo Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, servindo como base para a Política Nacional de População de Rua, 

lançada pelo governo em 2008, e instaurada em 2009. 
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A Política Nacional se coloca ainda hoje como uma medida pioneira que veio para 

orientar o modo do agir governamental junto a PSR. No entanto, algumas outras medidas 

contribuíram para que esta tenha vindo a ser desenvolvida. No Brasil, o primeiro registro de 

leis que regulamentem atividades ligadas a assistência social oferecida por algum governo data 

de 1993, com a criação da LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social. A lei veio regulamentar 

de forma mais clara os artigos 203 e 204 da Constituição, reconhecendo agora a assistência 

social como uma política pública de Estado. No entanto, diante deste cenário da nova lei, a PSR 

não estava incluída no grupo qual se considerava como dependente de assistência do Estado. 

Os grupos beneficiados pela lei eram: Idosos, criança e adolescente carentes e pessoas com 

algum tipo de deficiência. 

Apenas em 2005, a LOAS sofre uma alteração com a obrigatoriedade de inclusão da 

formulação de programas de amparo também para a População em Situação de Rua, por meio 

de lei 11.258/05. Este acontecimento talvez, pode ser visto como o marco inicial, o embrião do 

que seria, 3 anos depois, o empurrão para o desenvolvimento de uma política especifica para a 

PSR. 

 O texto da Política Nacional é estruturado da seguinte maneira: embasamentos teóricos, 

caracterização do grupo dentro da população de rua, princípios, diretrizes e ações estratégicas 

a serem tomadas pelos respectivos setores do poder público. A lei visa garantir alguns 

elementos que, para um cidadão comum seria algo intrínseco a sua condição social. Porém, pelo 

processo de degradação dentro da sociedade, ou de mortificação (GOFFMAN, 1961), alguns 

direitos básicos como moradia, cultura, educação, para este segmento social, se coloca como 

algo mais difícil de ser adquirido.  

 Adentrando o corpo do texto, faremos uma apresentação dos principais conceitos 

existentes nesta, traçando análises a respeito dos conceitos defendidos pela Política no que tange 

a definição de População em situação de Rua, que tipos de indivíduos podem ser inseridos no 

termo e métodos de caracterização de um perfil deste indivíduo. 

  De início, é caracterizado como PSR a população que faz da rua seu espaço principal 

de sobrevivência e de ordenação de identidades (BRASIL, 2008, p.3). A definição inicial da 

Política é abrangente, logo que vários grupos sociais podem ser inseridos dentro da definição 

dada. Coloca dentro dela todos as pessoas que, além de morarem na rua, usam esta como espaço 

de trabalho e transito contínuo. Da maneira colocada, PSR pode ser caracterizada, além dos 

indivíduos residentes na rua, pessoas que passam maior parte do seu dia no ambiente público, 

sem necessariamente tê-lo como moradia. 

 Ao contrário, a Pesquisa Nacional de População em Situação de Rua, feita em 2007 para 
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a formulação da Política em 2008, usa de um conceito mais fechado para definir a PSR, onde a 

característica principal seria residir não só a maior parte do tempo no ambiente público, mas 

também ter a rua e/ou os albergues como local de descanso e de demais afazeres pessoais 

(alimentação, descanso, higiene pessoal).  

 Adiante, se defende que a rua não deve ser vista apenas como um local de transito, mas 

também de construção de identidades: 

 

A rua não deve ser vista como um local de circulação entre espaços privados, 

uma espécie de limbo entre situações reconhecidas, mas como um 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 descontruir a 

bipolaridade ontológica entre normal e anormal colocada para pessoas em 

situação de rua, considerando a produção e reprodução de identidades sociais. 

(BRASIL, 2008, p. 4) 
 

Aqui podemos ver com mais facilidade como conceitos convergem a um discurso de re-

humanização deste morador dentro da sociedade. Reforça a ideia da rua como um local de 

residência, de território capaz de produção de identidade, e não apenas como um espaço de 

transição entre locais de funções distintas (residência, local de trabalho, áreas de lazer, etc.). 

Afirma também o processo de construção de uma identidade da rua, combatendo um processo 

semelhante ao que Erving Goffman denominou como mortificação do ser, dentro das 

Instituições Totais, os ambientes de internação e privação social. Por Instituição total, entende-

se 

 

Pode ser definida como um local de residência e trabalho onde um grande 

número de indivíduos com situação semelhante, separados da sociedade mais 

ampla por considerável período de tempo, levam uma vida fechada e 

formalmente administrada. (GOFFMAN, 1961, p.11) 
 

Em comparação as citações acima, podemos perceber que o morador de rua em parte se 

assemelha com as características usadas pelo autor para descrever o ambiente de uma 

Instituição Total. No caso da PSR, esta separação social se coloca como um elemento simbólico 

e paradoxal: apesar de estarem em um ambiente público, a PSR é separada da sociedade, tida 

como excluída socialmente, tendo seu reconhecimento indenitário negado, logo que não se faz 

uma diferenciação entre os moradores. A Política Nacional vem de certa maneira combater essa 

postura, que até pouco tempo era uma prática do Estado, que não reconhecia a PSR como um 

grupo social.  

Ao esclarecer mais esse processo de negação das identidades, podemos denominar como 

um resultado do processo de mortificação sofrido pelos moradores de rua. Goffman descreve 
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situação parecida se tratando de novos pacientes em hospitais psiquiátricos. 

 

O novato chega ao estabelecimento com uma concepção de si mesmo que se 

tornou possível por algumas disposições sociais estáveis no seu mundo 

doméstico. Ao entrar, é imediatamente despido do apoio dado por tais 

disposições. Na linguagem exata de algumas de nossas mais antigas 

Instituições Totais, começa uma série de rebaixamentos, degradações, 

humilhações e profanações do eu. O seu Eu é sistematicamente, mortificado. 

(GOFFMAN, 1961, p.24) 

 

O fortalecimento das identidades proposto pela Política Nacional, faz com que que o 

morador de rua possa vir não só a construir, mas reconhecer o espaço em que está inserido como 

seu habitat. A lei também provoca no que tange a não rotular o indivíduo apenas como um 

morador de rua, entendendo o processo de formulação dessas “identidades” como foi dito. 

Reconhecer o ser como morador de rua é uma designação ligada ao espaço em que este se 

insere, mas não o reduz.  

Reafirma-se assim, a importância dos laços construídos pela PSR em seu ambiente 

comum, a lei defende a reintegração desses indivíduos a suas redes comunitárias e familiares, 

sem necessitar de um distanciamento da rua. 

 

A presente política faz parte do esforço de estabelecer diretrizes e rumos que 

possibilitem a (re)integração destas pessoas às suas redes familiares e 

comunitárias, o acesso pleno aos direitos garantidos aos cidadãos brasileiros, 

o acesso a oportunidades de desenvolvimento social pleno, considerando as 

relações e significados próprios produzidos pela vivência do espaço público 

da rua. (BRASIL, 2008, p.4) 

 

O fato de integrá-lo novamente a determinadas relações não o obriga a sua retirada do 

território da rua, traçando uma perspectiva deste morador para com o seguinte espaço. No 

entanto, ao usar o termo “(re)integração”, dentro do corpo do texto, surge a possibilidade de 

ambiguidade na interpretação. Nem sempre para estar na rua seja necessário a quebra dessas 

relações que a lei propõe restaurar. 

O objetivo da Política Nacional é estabelecer diretrizes e rumos que possibilitem a 

reintegração destas pessoas às suas redes familiares e comunitárias (BRASIL, p.4), além de 

tentar desconstruir os preconceitos já existentes dentro do meio social com relação a visão da 

sociedade sobre a PSR, como forma de humanizá-lo diante dos processos de criminalização 

sofridos no âmbito social. 

A Política Nacional se estrutura em dois eixos principais. Um eixo define as ações das 

estâncias federativas no âmbito municipal, estadual e federal no atendimento as demandas da 
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população. O segundo eixo diz respeito a interdisciplinaridade e intersetorialidade desta política 

na atuação com a PSR, com relação à outras instituições e movimentos da sociedade civil. 

Para aplicação dos conceitos desenvolvidos pela lei, além do desenvolvimento das 

atividades por ela descrita, o Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome realizou, em 

2007 a Pesquisa Nacional Sobre a População em Situação de Rua, uma espécie de censo voltado 

para os moradores de rua, a fim de conhecer as realidades existentes no Brasil, como também a 

atual condição destes indivíduos, com o objetivo de traçar um perfil comum dentro da 

População em Situação de Rua. 

 

3.3 O morador de rua para o Estado: a construção de um perfil da PSR para 

políticas públicas 

Como já foi dito, o crescimento da preocupação do poder público em relação a 

População em Situação de Rua se apresenta como um elemento contemporâneo de discussão 

dentro destas esferas institucionais. A modificação da Lei Orgânica de Assistência Social em 

2005 pode ser observada como início de políticas públicas posteriores, e consequentemente, da 

formulação da Política Nacional. 

Realizada pelo Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome, a pesquisa tinha 

como objetivo traçar um perfil da população de rua no Brasil, para servir como base 

instrumental e de dados para o desenvolvimento do plano estratégico e de ações apresentado 

em 2008. 

Para realização da pesquisa, foram apresentados inicialmente conceitos e postulados 

para ajudarem a definir o objeto de estudo de forma clara como também o campo em que ele 

estaria inserido. De início, vejamos a definição usada pela pesquisa sobre a PSR: 

 

Grupo populacional heterogêneo, caracterizado por sua pobreza extrema, pela 

interrupção e fragilidade de laços familiares e pela falta de moradia 

convencional e regular. São pessoas compelidas a habitar logradouros 

públicos (ruas, praças, cemitérios, etc.), áreas degradadas (galpões e prédios 

abandonados, ruínas, etc.) e, ocasionalmente, utilizar abrigos e albergues para 

pernoitar. (BRASIL, 2008, p.8) 
 

A pobreza extrema se coloca aqui, como aspecto definidor latente, predecessor dos 

demais citados. Demais aspectos nesta pesquisa, necessitam de um maior respaldo teórico e 

argumentativo, pelo fato de não serem gerais e sempre presentes como denota a pesquisa. 

A pesquisa detectou um total de 51.922 pessoas vivendo em situação de rua. Na cidade 

do Rio de Janeiro, encontravam-se, durante o período da pesquisa, um total de 4.522 pessoas, 
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sendo que 72% residiam no território da rua e 28% em instituições. Com relação a proporção 

entre população de rua e população total, a cidade do Rio apresenta dados acima da média 

nacional, tendo um percentual de 0,075%, em contraposição aos 0,061% da média brasileira. 

Cidades na região metropolitana da capital, como Niterói e Nova Iguaçu, também apresentam 

percentuais de comparativos acima da média. Em nova Iguaçu, os dados apontam para uma 

população total de 649 pessoas, 0,078% da população do município. Já Niterói, apesar de 

apresentar um número menor de moradores nas ruas (529 pessoas), tem esta população 

representando um total de 0,112% de sua população total, sendo a cidade com maior número 

de moradores em relação ao total populacional em todo país. 

No âmbito nacional, é importante salientar que os dados apresentados dizem respeito 

aos indivíduos residentes na rua com idade acima de 18 anos. As pesquisas foram realizadas 

nas grandes capitais e no Distrito Federal, além das cidades com mais de 300 mil habitantes. A 

justificativa para a seleção desses municípios baseou-se no argumento de que: 

Os municípios mais populosos e as capitais concentram maiores recursos, 

serviços e possibilidades. Assim, tendem a ser mais procurados por pessoas 

em situação de vulnerabilidade que necessitam de oportunidade de empregos 

e condições favoráveis para a sua sobrevivência. (BRASIL, 2008, p.9) 
 

Segundo a pesquisa, o levantamento de campo foi separado de duas formas: Censitário 

e amostral. Para o levantamento censitário foi desenvolvido um questionário composto de 29 

perguntas, enquanto o amostral foi constituído de 62 perguntas. 

O trabalho de campo da pesquisa foi realizado pelo período noturno, justificando que a 

população já estava acomodada nos pontos de pernoite que foram mapeados anteriormente. 

Para facilitar o contato com este grupo em situação de risco, os pesquisadores contaram com a 

participação de educadores sociais e alguns moradores de rua na fase de abordagem e entrevista, 

tendo assim uma pequena taxa de recusa (13,4% dos moradores abordados). 

 A pesquisa contou com um efetivo total de 1.479 pessoas em campo, sendo 55 

coordenadores, 269 supervisores, 926 entrevistadores e 229 apoiadores. A pesquisa não foi 

realizada em períodos que pudessem provocar um deslocamento incomum dos moradores de 

rua, como feriados e períodos de festas, prevenindo de possíveis distorções nos resultados.  

Os dados apresentados mostraram que em média, a População em Situação de rua 

integra um total de 0,061% do total da população das cidades estudadas. Indicando logo de 

início, a pesquisa mostra que o perfil da maioria da População de Rua é do sexo masculino 

(82%), possui idade entre 25 e 44 anos (53%). Com relação a raça, observa-se um desnível entre 

as etnias na rua: 29,5 % brancos e 67% se declaram negros, reafirmando a matriz étnica 
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nacional, onde 53% da população é declarada negra. 

Os aspectos relacionados a educação demonstram que uma maioria expressiva dessa 

população sabe ler e escrever, tendo cursado o primeiro grau. Os dados demonstram uma 

pequena parcela relacionada a moradores de rua também incluídos durante o período das 

pesquisas no ensino formal e profissionalizante: 

Figura 1: Grau de escolaridade da PSR 

 

Fonte: Pesquisa Nacional sobre a População em Situação de Rua, Meta/MDS, 2008. 

 

Perguntados sobre o local onde costumam dormir, 69,6% dos moradores afirmaram que 

tem a rua como local principal. Outros 22,1% costumam dormir em albergues, e 8,3% alternam 

entre os dois ambientes. Com relação as preferências entre os locais de descanso, 46,5% 

manifestaram a preferência por dormir na rua, contrastando com 43,8% que optaram pelos 

albergues.  

 Dos dados referentes aos moradores que tem o albergue como lugar preferido para 

repousar, 67,6% justificam sua resposta apontando a violência como o fator preponderante nesta 

escolha. Um dado importante diretamente relacionado é o de número de homicídios de 

População em Situação de Rua nos últimos anos: De acordo com dados da Secretária de Direitos 

humanos da Presidência da República, entre os anos de 2010 e 2014, 835 assassinatos foram 

registrados contra a população de rua em todo o país (BRASIL, 2014).  

 Ao analisar os moradores que preferem dormir na rua, 43,9% apontaram a falta de 

liberdade nos albergues como principal agravante, tendo o horário (27,1%) e o uso de álcool e 

drogas (21,4%) como demais fatores. Em relação a esses dados, a pesquisa aponta que apenas 

35,5% justificou o uso de algum tipo de droga como justificativa de se encontrar em situação 
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de rua. 

 No tocante a aspectos relativos a ocupação desta população, a pesquisa apresentou um 

dado importante, contrapondo a visão que certos setores da sociedade tentam difundir em face 

deste moradores: 

 

A população em situação de rua é composta, em grande parte, por 

trabalhadores: 70,9% exercem alguma atividade remunerada. Destas 

atividades destacam-se: catador de materiais recicláveis (27,5%), flanelinha 

(14,1%), construção civil (6,3%), limpeza (4,2%) e carregador/estivador 

(3,1%). Pedem dinheiro como principal meio para a sobrevivência apenas 

15,7% das pessoas. Estes dados são importantes para desfazer o preconceito 

muito difundido que a população em situação de rua é composta por 

“mendigos” e “pedintes”. Aqueles que pedem dinheiro para sobreviver 

constituem minoria. Deste modo, a maioria tem, ainda que não estejam 

exercendo no momento: 58,6% dos entrevistados afirmaram ter alguma 

profissão. Entre as profissões mais citadas destacaram-se aquelas vinculadas 

à construção civil (27,2%), ao trabalho doméstico (4,4%) e à mecânica (4,1%). 

(BRASIL, 2008, p.12) 
 

Os dados apresentados na citação acima desconstroem os argumentos que reforçam 

pontos de vista preconceituosos sobre a PSR e demonstram os elementos pejorativos contidos 

nos termos usados para definição desta, como “pedinte” ou “mendigo”, que semioticamente, 

são usados com intenção de reduzir o indivíduo a uma condição inferiorizada dentro da estrutura 

social. São alocados geralmente em setores de atividades informais, logo que a maioria não 

possui documentação necessária.  

O estudo mostra que 24% desta população não possui qualquer tipo de documentação 

básica, inviabilizando não apenas em fatores relacionados ao trabalho, mas também o acesso a 

programas governamentais e o direito ao voto. Dentre os entrevistados, 61,6 % não possuem 

título de eleitor, 59,9% carteira de trabalho, 57,4% não tem registro de CPF, 49,2% certidão de 

nascimento ou de casamento e 40,7 % não portam carteira de identidade. Apenas 21,9% da PSR 

possui todos os documentos mencionados na pesquisa. 

Ao comprovar esses obstáculos de inserção no mercado formal, a pesquisa relatou que 

durante sua aplicação, apenas 1,9 % dos entrevistados que estavam trabalhando possuíam uma 

ocupação com carteira assinada. 

Referindo-se a programas governamentais, constatou-se que a grande maioria desta 

população não tem acesso aos benefícios oferecidos pelo governo: 88,5% não participam de 

nenhum programa governamental de assistência social. Entre os que recebiam algum tipo de 

benefício, destacaram-se aposentadoria (3,2%), Bolsa Família (2,3%) e Benefício de Prestação 

Continuada (1,3%). Após os dados oferecidos pela pesquisa de campo realizada, a conclusão 
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exposta pelo estudo foi que  

 

O olhar atento sobre a realidade desse público permite concluir que as pessoas 

que vivem em situação de rua sofrem todas as formas de violação de seus 

direitos humanos, utilizando-se de diferentes estratégias para sobrevivência. 

Propor políticas públicas nessa área requer identificar algumas dessas 

estratégias. (BRASIL, 2008, p. 13) 
 

A partir dos dados expostos pela Pesquisa Nacional o Ministério do Desenvolvimento e 

Combate à Fome pode traçar um perfil genérico do morador em situação de rua, no intuito de 

partir desse pressuposto para formulação da Política Nacional a posteriori. Logo, fazendo uma 

síntese das análises chegamos ao seguinte perfil: Homem, negro, alfabetizado, exercendo algum 

tipo de atividade informal remunerada, sem documentos e direito ao voto, não participando de 

nenhum programa governamental de assistência social e claro, tendo a rua como principal local 

de descanso. 

  

3.4 Propostas e resultados da Política Nacional de População em Situação de Rua 

Trataremos aqui de expor os resultados da Política Nacional de População de Rua, 

partindo do plano de ações proposta por esta em diversas vertentes de atuação como direitos 

humanos, trabalho e emprego, desenvolvimento urbano e habitação, assistência social, 

educação, saúde e cultura. 

Iniciaremos a exposição destes quesitos separadamente, apresentando os pontos 

principais do plano de ações da lei e, por conseguinte, os resultados alcançados ao longo destes 

cinco anos de vigência, obedecendo uma ordem de análise que parte da esfera macro (nacional) 

para micro (municipal). Os dados apresentados a seguir foram obtidos junto aos ministérios do 

governo, a nível nacional, e a Secretaria de Desenvolvimento Social da prefeitura municipal de 

Vitória da Conquista, em âmbito municipal. 

 

3.4.1 Direitos Humanos 

A respeito das políticas a serem desenvolvidas para o fortalecimento dos direitos 

humanos e segurança da PSR, a Política Nacional elenca quatro pontos principais para 

nortearem a execução das ações a serem desenvolvidas. São os pontos: 

 

a)Capacitação dos operadores de direito do Estado (especialmente da força 

policial) quanto aos direitos humanos, principalmente àqueles concernentes à 

população em situação de rua, incluindo nos cursos de formação conteúdos 

sobre o tema; b) Fortalecimento da Ouvidoria para receber denúncias de 

violações de Direitos Humanos em geral, e especialmente dos direitos das 

populações em situação de rua; c) Responsabilização e combate à impunidade 
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dos crimes e atos de violência que tem essa população como público-alvo, 

ampliando, assim, a possibilidade de que a rua seja um espaço de maior 

segurança; d)Oferta de assistência jurídica e disponibilização de mecanismos 

de acesso a direitos, incluindo documentos básicos às pessoas em situação de 

rua, em parceira com os órgãos de defesa de direitos. (BRASIL, 2008, p.16) 

 

De acordo com os documentos oferecidos pela Secretária de Direitos Humanos da 

Presidência (SDH/PR) e do Ministério da Justiça, já foram implementadas medidas que 

combatem a violência contra a PSR, através de uma ação conjunta entre poder público federal, 

estadual e municipal. Segundo a SDH, foram desenvolvidas ações como a instalação do serviço 

Disque Direitos Humanos com atendimento específico para a população em situação de 

rua (Disque 100) para denúncias de violações de direitos; a instalação de comitês municipais e 

estaduais de acompanhamento e monitoramento da política para a população em situação de 

rua e articulação política junto a estados e municípios. Até setembro de 2014, foram instalados 

21 comitês, sendo 16 municipais, 04 estaduais e 01 distrital. 

O Ministério da Justiça informou que em 2011, publicou a portaria MJ n° 53, que 

instituiu o grupo de trabalho para tratar da capacitação de profissionais e gestores de segurança 

pública para atuação relacionada às pessoas em situação de rua. 

No mesmo ano, dentre outras ações de capacitação foi elaborada a Cartilha atuação 

policial na proteção dos direitos humanos de pessoas em situação de vulnerabilidade, que 

possui capítulo específico sobre Abordagem da População em Situação de Rua. Foram 

previstas a impressão e distribuição de 35 mil exemplares para os anos de 2013 e 2014.  

Em 2013, o MJ inseriu uma linha de financiamento específica para apoio a projetos de 

enfrentamento à violência contra a população em situação de rua e populações vulneráveis no 

montante de até R$ 21 milhões de reais. O “Brasil Mais Seguro”, programa executado também 

pelo Ministério da Justiça, tem atuado para solucionar todos os casos de homicídios contra 

pessoas em situação de rua nos estados onde foi implementado.  

 

3.4.2 Trabalho e emprego 

No que se refere a ações inclusivas no mercado de trabalho, foram enumeradas oito 

metas que visam a capacitação e a garantia de emprego à PSR. Como pontos principais podemos 

elencar:  

a) Inclusão da população em situação de rua como público-alvo prioritário na 

intermediação de emprego, na qualificação profissional e no estabelecimento 

de parceria com a iniciativa privada e com o setor público para a criação de 

novos postos de trabalho. b) Promoção de oficinas de economia solidária, 

centradas no fomento e na capacitação, a partir de recortes regionais, com o 

apoio do Ministério do Trabalho e Emprego. (BRASIL, 2008, p.17) 
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A respeito das proposições estabelecidas baseada nos dois pontos principais acima 

descritos – que priorizam a capacitação do morador e sua inclusão no mercado – o Ministério 

do Trabalho e Emprego, MTE, apresentou dados referentes apenas ao fomento de cursos de 

capacitação, porém nenhum dado referente a ações de garantia de emprego do morador e 

posteriores direitos trabalhistas. 

O MTE informou que por meio dos Editais de Chamada Pública SENAES-MTE n° 

03/2013 e n° 02/2014, para organizações da sociedade civil em capitais e regiões 

metropolitanas, foram disponibilizados R$9.500.000,00 (nove milhões e quinhentos mil) para 

projetos de fomento à economia solidária como estratégia de inclusão socioeconômica e de 

autonomia da população em situação de rua.  

Foram contempladas pelos recursos capitais e regiões metropolitanas, seguindo o 

critério do alto índice de presença dessa população estabelecido pelo MTE, foram elas: Belo 

Horizonte, São Paulo, Salvador, Fortaleza, Porto Alegre, Curitiba e Brasília. 

 

3.4.3 Assistência social 

As medidas relacionadas a assistência social se colocam, dentro da conjuntura de ações 

proposta pela Política Nacional, como as mais emergenciais e importantes no trato com os 

moradores de rua. Sete pontos foram elaborados inicialmente para se desenvolver tais ações 

tendo o Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome, junto com a Secretaria de Direitos 

humanos da Presidência da República e as administrações regionais seus principais executores. 

Os pontos apresentam as seguintes propostas: 

 

a) Estruturação da rede de acolhida de acordo com a heterogeneidade e 

diversidade da população em situação de rua, reordenando práticas 

homogeneizadoras, massificadoras e segregacionistas na oferta dos serviços, 

especialmente os albergues; b)Produção, sistematização de informações 

indicadores e índices territorializados das situações de vulnerabilidade e risco 

pessoal e social acerca da população em situação de rua; c)Inclusão de pessoas 

em situação de rua no Cadastro Único do Governo Federal para subsidiar a 

elaboração e implementação de políticas sociais; (Grifo do autor). d) 

Assegurar a inclusão de crianças e adolescentes em situação de trabalho na 

rua no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil; c) Inclusão de pessoas 

em situação de rua no Benefício de Prestação Continuada e no Programa Bolsa 

Família, na forma a ser definida; d)Conferir incentivos especiais para a 

frequência escolar das pessoas inseridas nos equipamentos da Assistência, em 

parceria com o Ministério de Educação; e) Promoção de novas oportunidades 

de trabalho ou inclusão produtiva em articulação com as políticas públicas de 

geração de renda para pessoas em vulnerabilidade social. (BRASIL, 2008, 

p.18-19) 
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Como ressaltado, o ponto referente a inclusão da PSR em programas de governo se 

apresenta de forma estratégica para o funcionamento da lei e base para alcançar demais metas. 

O Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome em 2011, iniciou a Instalação e 

manutenção de estruturas de acolhimento e Centros Pop (Centros de Referência Especializados 

para a População em Situação de Rua). Já O Governo Federal, vem desenvolvendo ações 

específicas no âmbito do Plano “Brasil sem Miséria” para população de rua, com investimentos 

previstos de R$ 160 milhões até o fim deste ano.  Segundo dados do Relatório de Informações 

Sociais do MDS, em julho dezembro de 2014 estavam cadastradas 27.852 pessoas em situação 

de rua, destes 20.621 eram beneficiários do Programa Bolsa Família. 

 

3.4.4 Saúde 

A respeito das políticas de saúde, o cerne das propostas dizia respeito a garantia do 

direito a saúde para os moradores em situação de rua, como o fortalecimento dos Centros de 

Atendimento Psicossocial, CAPS, para agir em relação as questões ligadas a Saúde Mental e 

uso de álcool e demais drogas. De acordo com o Ministério da Saúde, uma das ações 

desenvolvidas para a cumprir as metas estabelecidas foi a criação dos Consultórios da Rua, que 

tem sua atenção voltada apara a melhoria da saúde dos moradores. Hoje existem cerca de 90 

consultórios em funcionamento. O Consultório na Rua é um equipamento integrante da Rede 

de Atenção Psicossocial (RAPS), que objetiva ampliar o acesso da população em situação de 

rua à rede de atenção e ofertar, de maneira mais oportuna, atenção integral à saúde.  

 

3.4.5 Educação 

No setor educacional, as formulações focaram na questão da alfabetização dos 

moradores de rua, como na inclusão destes em programas já desenvolvidos para o resto da 

população. Outro quesito importante se refere a inclusão da temática da população de rua em 

discussões nas escolas de ensino regular como forma de expor e debater mais sobre o tema com 

o objetivo de tornar o assunto mais visível para os estudantes, para avançar talvez, na 

diminuição do preconceito. São os pontos: 

 

a) Promoção da inclusão das questões de igualdade social, gênero, raça e etnia 

nos currículos, reconhecendo e buscando formas de alterar as práticas 

educativas, a produção de conhecimento, a educação formal, a cultura e a 

comunicação discriminatórias, especialmente com relação à população em 

situação de rua; b) Constituição de grupos de estudo que discutam maneiras 

de a educação ser feita em meio aberto, sem necessidade de deslocamento até 

as escolas; c) Oferta regular de educação de jovens e adultos, especialmente 

no que se refere à   alfabetização, com facilitação de ingresso em sala de aula 
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em qualquer época do ano; d) Oferta de incentivos à assiduidade escolar para 

a população em situação de rua, tais como uniformes e materiais escolares 

gratuitos, facilitação do transporte de ida e volta da escola, fornecimento de 

alimentação, etc.; d) Inclusão da população em situação de rua nos programas 

de apoio ao desenvolvimento de atividades educacionais, culturais e de lazer 

em escola aberta, especialmente nos finais de semana; e) Inclusão do tema 

população em situação de rua, suas causas e consequências, como parte dos 

debates sobre essa realidade nacional nas redes de ensino de todo o País.  f) 

Adequação dos processos de matrícula e permanência nas escolas às 

realidades das pessoas em situação de rua, com a flexibilização da exigência 

de documentos pessoais e de comprovantes de residência. g) Promoção de 

políticas de Inclusão Digital para pessoas em situação de rua. (BRASIL, 2008, 

p.19) 
 

Sobre as ações desenvolvidas, o Ministério da Educação apresentou documentos 

informando que no período entre 2009 e 2013, o Programa Brasil Alfabetizado (PBA) atendeu 

um total 9.162 alfabetizandos cadastrados como catadores de materiais recicláveis. Ainda de 

acordo com o Ministério, no período entre 2012 e 2013, foram cadastrados como pessoas em 

situação de rua, 424 alfabetizandos em 15 estados por meio do fortalecimento de ações inter-

setoriais entre o MEC/SECADI e Secretaria de Direitos Humanos. A partir de agosto de 2014 

iniciaram turmas exclusivas para população em situação de rua do Programa Nacional de 

Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC-Pop Rua), totalizando 980 vagas no município de 

São Paulo e no Distrito Federal com perspectiva de expansão para 2015. 

A respeito do ponto que inclui as discussões acerca da PSR nas salas de aula, não 

existem dados não deliberações do Ministério no que se refere ao cumprimento da decisão, que 

pode ser considerada como uma ação de longo prazo para a desconstrução de estigmas e 

preconceitos em relação a imagem da PSR. 

 

3.4.6  Cultura 

Apesar de constar um plano de metas voltadas para o oferecimento de cultura para a 

População em Situação de Rua e fomento de atividades ligadas a esta população, nenhum dado 

foi disponibilizado pelo Ministério da Cultura. As metas elaboradas na Política Nacional 

apontam para a difusão da cultura e a difusão de atividades culturais por parte da população de 

rua. Das áreas contempladas pela Política Nacional, a área da cultura, pela insuficiência de 

dados e informações, se coloca como a que menos avançou na questão de elaboração de 

políticas públicas especificas.  

As discussões dirigidas até aqui tiveram o objetivo de demonstrar a existência de um 

grupo social caracterizado como residente em logradouro público, logo, População em Situação 

de Rua. Posteriormente, se preocupou em apresentar o modelo da política adotada 
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especificamente para tratar de tais questões referentes a estes indivíduos e, por conseguinte, seu 

viés delineador de caráter pastoral, traço presente no modelo político vigente no período atual. 

 

3.5 Os modos de endereçamentos das notícias 

Ao buscarmos notícias que se referem a PSR dentro dos grandes veículos de 

comunicação – entendendo os grandes grupos corporativos de comunicação – podemos 

perceber que, geralmente, existe um agendamento já construído para notícias que digam 

respeito a esta temática. Uma espécie de molde, onde as notícias sobre a PSR são colocadas, 

tendo sempre um desfecho semelhante. Consequentemente, os acontecimentos construídos pela 

mídia também são muito semelhantes, dando a ideia de que os fatos relatados são parte do 

cotidiano destes grupos. Para definirmos a questão relacionada ao acontecimento, Berger et.al 

explica a relação tecida entre o acontecimento social e o que a autora define como 

acontecimento jornalístico: 

[...] percebe-se a existência de no mínimo dois “tipos de acontecimentos”, o 

acontecimento experienciado no cotidiano e o acontecimento jornalístico. O 

primeiro, pensado pela História, a Filosofia e as Ciências Humanas, tem sido 

objeto de estudo e investigação, tangenciando reflexões que perpassam uma 

relação com o tempo, objetivo e/ou (inter)subjetivo. Corresponde à 

emergência e as afetações do acontecimento na realidade tangível e em suas 

reverberações cognitivas. Já o segundo, localiza-se principalmente nas 

reflexões dos estudos de jornalismo, ou em textos em que o acontecimento 

midiático ilustra a natureza da sociedade contemporânea. Diz respeito à 

construção do acontecimento em forma de notícia ou das linguagens 

jornalísticas que constroem o acontecimento. (BERGER; TAVARES, 2010, 

p.122) 

 

Maurice Mouillaud discute apresentando a ótica dada ao leitor para enxergar estes 

acontecimentos. Mouillaud defende que “nós não vemos o mundo real, o que vemos é o mundo 

que os meios de comunicação enxergam, o que varia é a posição do olhar sobre a realidade e a 

moldura colocada (MOUILLAUD, 2012). 

Logo, entende-se que a partir do acontecimento social puro é que a mídia inicia o seu 

processo de construção da notícia, originando assim o acontecimento jornalístico, que repercute 

da mídia para a sociedade, caminho inverso trilhado pelo acontecimento social. Interessante 

notar que há uma seleção dentro do acontecimento social para se originar o acontecimento 

midiático. Acerca dessa seleção, Leal postula que “as notícias são o resultado de um processo 

de produção definido como a percepção, seleção e transformação de uma matéria-prima (os 

acontecimentos) num produto, as notícias” (LEAL, 2012, p. 463). 

Pode-se se analisar dois processos semelhantes dentro da conjuntura apresentada: o 

primeiro se refere ao processo de construção das notícias, refutando totalmente a Teoria do 
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Espelho, que defende as notícias como representação fiel da realidade e os jornalistas como 

cães de guarda desprovidos de elementos e aspectos ideológicos e culturais. O segundo, de 

maneira mais objetiva, é em relação ao processo de seleção dos fatos, e o questionamento que 

fazemos acerca desta seleção: Porque relatar esses acontecimentos dessa forma? 

Para responder a questão e entender como se dá o processo de construção da notícia, 

podemos avaliar tais situações, usufruindo do uso da teoria construcionista do jornalismo e de 

outra teoria ainda mais importante nesse cenário, que seria a teoria do newsmaking, expondo os 

critérios de noticiabilidade, também chamados de valores-notícia. 

O caráter espetacular é elemento presente nos conteúdos produzidos pelo jornal. 

Procuram naturalizar o incomum, torna-lo ação banal, corriqueira. Os critérios de 

noticiabilidade que são adotados para caracterizar um fato relevante ou não, no que diz respeito 

a sua exposição e transformação em notícia. 

 

Definida a noticiabilidade como o conjunto de elementos através dos quais o 

órgão informativo controla e gere a quantidade e o tipo de acontecimentos, de 

entre os quais há que selecionar as notícias, podemos definir os valores/notícia 

(news values) como uma componente da noticiabilidade. Esses valores 

constituem a resposta à pergunta seguinte: quais os acontecimentos que são 

considerados suficientemente interessantes, significativos e relevantes para 

serem transformados em notícias? Antes de se examinar em pormenor a sua 

articulação, é necessário fazer algumas considerações gerais sobre o seu papel. 

(WOLF, 1999, p. 195) 

 

Porém, é importante salientar, no exemplo da população de rua, existe um grupo de 

critérios que são relevantes perante outros que não são levados em consideração. A partir dessa 

organização de elementos significantes, constroem-se os simulacros sobre os moradores de rua. 

A respeito da criação de simulacros dentro da produção jornalística, Águeda Cabral 

afirma que os jornalistas, 

 

Manipulam a realidade. Eles escolhem um fato e não outros. Desde a pauta e 

seus direcionamentos, transformam um acontecimento em notícia, dando um 

viés próprio. [...] Constroem simulacros do real para contar novidades. A notícia 

é um simulacro do real, um relato possível, entre tantos, do real. (CABRAL. 

2010, p.146) 

 

Com relação a questões ligadas a superficialidade na produção de notícias que envolvem 

problemas sociais, Patrick Champagne (1997), sociólogo francês membro do Centro Europeu 

de Sociologia da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais da França analisa este 

acontecimento, colocando no olhar jornalístico, em primeiro momento, a justificativa desse 

fato. 
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Mesmo se a observação atenta da vida comum nesses subúrbios com seus 

problemas cotidianos, for mais esclarecedora, a maioria dos jornalistas tendem 

a se concentrar na violência, o mais espetacular, e por isso, excepcional. A 

mídia fabrica, assim, para o grande público, que não está diretamente ligado a 

uma apresentação e uma representação dos processos que enfatizam o 

extraordinário. (CHAMPAGNE, 1997, p.68) 

 

Ao reafirmar o pensamento difundido por Champagne, Águeda Cabral reforça que na 

sociedade atual, há entendimento de que o jornalismo é construído pela realidade, mas também 

atua, em alguma medida, na construção dessa própria realidade. O jornalismo não é o espelho 

do real, ou seja, não reproduz o real, é uma interpretação social do real. (CABRAL, 2010, p.141) 

Pierre Bourdieu, autor de livros como “A miséria do mundo” e “Sobre a televisão”, pode 

protagonizar este tipo de acontecimento. Em 1996 realizou dois programas pela TV première, 

como uma “intervenção de ensino” para criticar a TV. Fez uma crítica também voltada para a 

questão do “extraordinário”: 

Os jornalistas, grosso modo, interessam-se pelo excepcional para eles. O que 

pode ser banal para outros poderá ser extraordinário para eles ou o contrário. 

Eles se interessam pelo extraordinário, pelo que rompe com o ordinário, pelo 

que não é cotidiano – os jornais cotidianos devem oferecer cotidianamente o 

extra-ordinário, não é fácil [...] Daí o lugar que conferem ao extraordinário 

ordinário, isto é, previsto pelas expectativas ordinárias: incêndios, inundações, 

assassinatos, variedades. (BOURDIEU, 1998, p.28)  

 

Na esfera organizacional, dentro da comunicação, isso se materializa na posição do 

diretor de jornalismo, que realiza uma espécie de filtragem do que pode ou não ir ao ar, e de 

que forma serão apresentadas a notícias. 

Já no âmbito do profissional jornalista, o filtro e o direcionamento proposital sofrido 

pela notícia parte do olhar do jornalista, escolhendo, como Champagne (1997) afirma acima, o 

que lhe é mais latente ao olhar. 

 Genro Filho defende que os jornalistas tomam parte de apenas uma parcela da realidade 

social existente: 

Os jornalistas tomam conhecimento de parte da realidade social e a transformam 

em realidade midiática. [...] Eles simplificam o mundo social, organizando (em 

lide, narrativas e Gêneros), representando, construindo, re-arrumando o mundo 

dos fatos (GENRO FILHO, 1986; SPONHOLZ, 2009. p. 141) 

 

Leal destaca o modelo de hierarquia dentro do agendamento de notícias através dos 

níveis existentes dentro de um veículo de comunicação,  defendendo a existencia uma 

hierarquização de temas e o estabelecimento de graus de relevância para os diferentes assuntos. 

A hierarquia, de acordo com a autora, pode ser prescrita pelo editor-chefe de cada veículo, mas 

não é nem pode ser predeterminada dessa forma, pois o agendamento advém dos movimentos 
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sentidos nas ondas que ressentem as demandas. (LEAL, 2009) 

Devemos também demarcar a diferença entre o acontecimento real e o acontecimento 

jornalístico. Em alguma medida, produz-se um relato do mundo que se incorpora ao próprio 

mundo e, nesse sentido, dilata a própria atualidade. Daí as abordagens de noticiabilidade 

precisariam que a análise da notícia demanda também a caracterização da perspectiva que a 

constrói, que acionaria não só conteúdos, mas motivações, parâmetros e estratégias discursivas 

diversas e mais amplas que os termos que designam os “valores notícia”. (LEAL, 2009) 

O jornalismo se coloca como agente ativo na construção da realidade e dos 

acontecimentos. Com relação ao seu papel na construção da realidade, importante salientar a 

visão fragmentada que se tem sobre a realidade quando a discutimos. Logo, o jornalismo 

constrói a realidade que ele está inserido, como também cria um simulacro sobre ela. 

 

3.6 Ideologia, discurso e naturalização: a construção da representação da 

população de rua pela mídia 

Como ponto de partida para as discussões que aqui serão elucidadas, faz-se necessário 

entender como funciona o sistema em qual hoje estamos vivendo. O que quero dizer a partir de 

tal afirmação é que, os media, em suas plataformas de com comunicação, quando executam o 

ato de noticiar ou ocultar algo, da maneira x ou y, estão apenas reafirmando um sistema 

hegemônico já presente no imaginário da sociedade. Obviamente que essa maneira e seleção 

ocorre através do direcionamento ideológico de cada um desses veículos ou setores midiáticos, 

mas em suma, todos seguem padrões sociais subjetivamente impostos pelo Estado, tais 

refletindo os padrões sociais, morais e éticos que dizem respeito as classes mais bem colocada 

dentro desta estrutura.  

De acordo com Gruppi (1978), ao trabalhar o conceito de hegemonia em Gramsci, o 

autor defende que o mesmo consiste em expor um ideal ideológico intrínseco na organização 

social, política e financeira da sociedade. A Hegemonia não é vista como um elemento 

dominador obrigatório, mas como um conjunto de normas e regras que estão subjetivamente 

introjetadas no cerne do pensamento social. Porém, beneficia apenas alguns.  

 

O conceito de hegemonia é apresentado por Gramsci em toda sua amplitude, 

isto é, como algo que opera não apenas sobre a estrutura econômico e sobre a 

organização política da sociedade, mas também sobre o modo de pensar, sobre 

as orientações ideológicas e inclusive sobre o modo de conhecer (GRUPPI, 

1978, p.3)   

 

Alves (2010), trabalha a mesma perspectiva a partir da ótica do dominado, que 
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desconhecendo a relação de dominação que possui dentro do contexto social no qual se insere, 

adota a postura e as práticas de seu dominador, entendendo tais elementos como figurantes do 

imaginário coletivo e do conjunto de norma se práticas de determinada sociedade.  

 

Gramsci afirma que é muito comum um determinado grupo social, que está 

numa situação de subordinação com relação a outro grupo, adotar a concepção 

do mundo deste, mesmo que ela esteja em contradição com a sua atividade 

prática. Ademais, ele ressalta que esta concepção do mundo imposta 

mecanicamente pelo ambiente exterior é desprovida de consciência crítica e 

coerência, é desagregada e ocasional. Dessa adoção acrítica de uma concepção 

do mundo de outro grupo social, resulta um contraste entre o pensar e o agir e 

a coexistência de duas concepções do mundo, que se manifestam nas palavras 

e na ação efetiva (ALVES, 2010, p.74)   

 

Retornando aos argumentos defendidos por Gruppi, o autor deixa claro como este 

aparato hegemônico de direção, é na verdade, o aparato estatal, a ideologia do Estado dissolvida 

através da hegemonia e colocada como o paradigma da organização social, política e econômica 

vigente. 

 

Gramsci acrescenta que a realização de um aparato hegemônico, isto é, de um 

aparato de direção – pode-se dizer, do aparato de estado –, enquanto cria um 

novo terreno ideológico determina uma reforma das consciências, novos 

métodos de conhecimento, sendo assim um evento filosófico. (GRUPPI, 1978, 

p.4)   

 

A partir daí, pode-se compreender em parte, dentro do cenário da comunicação e da 

imprensa, de onde provém os preceitos básicos com relação ao tratamento de notícias com 

relação a população de rua: do imaginário social, construído hegemonicamente pelas 

ferramentas do Estado, tendo a mídia apenas como um elemento de manutenção desses 

pensamentos, logo que esta reproduz os padrões já construídos existentes.  

Para poder exemplificar como este Estado interfere e interferiu ao longo dos anos acerca 

da concepção da sociedade e da mídia acerca da visão da população de rua, basta voltarmos o 

olhar para a formulação da Política Nacional de Inclusão Social da População em Situação de 

Rua e para a maneira como as discussões e o discurso da população de rua vem ganhando 

espaço – por menor que ainda seja – de acordo com o avanço em políticas públicas.  

A partir daí a PSR começa a ter um tratamento diferenciado pela mídia, em parte de 

acordo com algumas definições submetidas pela lei. Portanto, crê-se que não há dúvidas com 

relação a essa estrutura onde o Estado hegemônico determina a maneira como as relações e os 

discursos devem ser organizados dentro da sociedade, incluindo assim também a mídia e a 

maneira que esta entende a PSR. 

Outro elemento presente dentro da maneira que a mídia retrata a população de rua – 
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sendo esta, um pouco mais distante do pensamento do Estado e mais ligada ao próprio veículo 

de comunicação – é a invisibilidade ou a baixa representação que tal grupo possui dentro do 

espaço midiático. Talvez aqui possamos entender este processo de ocultação, que também será 

tratado mais a frente após a análise dos dados colhidos, como o viés ideológico dos setores de 

comunicação sobre o acontecimento a fim de tolher a opinião e o pensamento de seu público 

alvo. 

Ao buscarmos notícias que se referem a PSR dentro dos grandes veículos de 

comunicação – entendendo os grandes grupos corporativos de comunicação – iremos perceber 

a frente que, geralmente, existe um agendamento já construído para notícias que digam respeito 

a esta temática. Uma espécie de molde, onde as notícias sobre a PSR são colocadas, tendo 

sempre um desfecho semelhante. Consequentemente, os acontecimentos construídos pela mídia 

também são muito semelhantes, dando a ideia de que os fatos relatados são parte do cotidiano 

destes grupos. Para definirmos a questão relacionada ao acontecimento, Berger (2010) explica  

 

A relação tecida entre o acontecimento social e o que a autora define como 

acontecimento jornalístico: [...] percebe-se a existência de no mínimo dois 

“tipos de acontecimentos”, o acontecimento experienciado no cotidiano e o 

acontecimento jornalístico. O primeiro, pensado pela História, a Filosofia e as 

Ciências Humanas, tem sido objeto de estudo e investigação, tangenciando 

reflexões que perpassam uma relação com o tempo, objetivo e/ou 

(inter)subjetivo. Corresponde à emergência e as afetações do acontecimento 

na realidade tangível e em suas reverberações cognitivas. Já o segundo, 

localiza-se principalmente nas reflexões dos estudos de jornalismo, ou em 

textos em que o acontecimento midiático ilustra a natureza da sociedade 

contemporânea. Diz respeito à construção do acontecimento em forma de 

notícia ou das linguagens jornalísticas que constroem o acontecimento. 

(BERGER; TAVARES, 2010, p.122) 

 

Maurice Mouillaud discute a questão apresentando a ótica dada ao leitor para enxergar 

estes acontecimentos. Mouillaud defende que “nós não vemos o mundo real, o que vemos é o 

mundo que os meios de comunicação enxergam, o que varia é a posição do olhar sobre a 

realidade e a moldura colocada” (MOUILLAUD, 2012, p. 134).  

Logo, entende-se que a partir do acontecimento social puro é que a mídia inicia o seu 

processo de construção da notícia, originando assim o acontecimento jornalístico, que repercute 

da mídia para a sociedade, caminho inverso trilhado pelo acontecimento social. Interessante 

notar que há uma seleção dentro do acontecimento social para se originar o acontecimento 

midiático. Acerca dessa seleção, Nelson Traquina apud. Leal postula que “as notícias são o 

resultado de um processo de produção definido como a percepção, seleção e transformação de 

uma matéria-prima (os acontecimentos) num produto, as notícias (LEAL, 2012, p. 463).  
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Pode-se analisar dois processos semelhantes dentro da conjuntura apresentada: o 

primeiro se refere ao processo de construção das notícias, refutando totalmente a Teoria do 

Espelho (WOLF, 1999), que defende as notícias como representação fiel da realidade e os 

jornalistas como cães de guarda desprovidos de elementos e aspectos ideológicos e culturais. O 

segundo, de maneira mais objetiva, é em relação ao processo de seleção dos fatos e o 

questionamento que fazemos acerca desta seleção: por que relatar esses acontecimentos dessa 

forma? 

 Para responder à questão e entender como se dá o processo de construção da notícia, 

podemos avaliar tais situações usufruindo do uso da teoria construcionista do jornalismo e de 

outra teoria ainda mais importante nesse cenário, que seria a teoria do newsmaking, expondo 

os critérios de noticiabilidade, também chamados de valores-notícia. (WOLF, 1999) 

 O caráter espetacular também pode ser analisado como uma característica muito 

presente neste tipo de notícia, pois não traz apenas uma informação, traz algo fora do comum, 

que não representa uma ação cotidiana ou elemento que compõe a vida social. A partir da 

análise e da exposição de resultados a serem colocados neste artigo, poderemos ver, de forma 

clara, que os acontecimentos passaram por um processo de alocação classificatória para serem 

caracterizados como notícias e ganharem visibilidade. Esta alocação pode ser definida como os 

critérios de noticiabilidade que são adotados para caracterizar um fato relevante ou não, no que 

diz respeito a sua exposição e transformação em notícia. 

 

Definida a noticiabilidade como o conjunto de elementos através dos quais o 

órgão informativo controla e gere a quantidade e o tipo de acontecimentos, de 

entre os quais há que selecionar as notícias, podemos definir os valores/notícia 

(newsvalues) como uma componente da noticiabilidade. Esses valores 

constituem a resposta à pergunta seguinte: quais os acontecimentos que são 

considerados suficientemente interessantes, significativos e relevantes para 

serem transformados em notícias? Antes de se examinar em pormenor a sua 

articulação, é necessário fazer algumas considerações gerais sobre o seu papel. 

(WOLF, 1999, p. 195)   

 

Porém, é importante salientar, no exemplo da PSR, existe um grupo de critérios 

relevantes perante outros que não são levados em consideração.  Este processo expõe a corrente 

ideológica desses media, que através do direcionamento do discurso, imprimem a sua visão 

acerca do tema tratado para a sociedade. Acerca desse viés ideológico dentro da comunicação, 

Kellner pontua acerca da existência de uma variedade de ideologias, que não estão somente 

ligadas ao discurso político econômico, mas também vem arraigada dentro do discurso 

midiático, e consequentemente, jornalístico.  
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A cultura da mídia, assim como os discursos políticos, ajuda a estabelecer a 

hegemonia de determinados grupos e projetos políticos. Produz 

representações que tentam induzir a anuência de certas posições políticas, 

levando os membros da sociedade a ver em certas ideologias “o modo como 

as coisas são” (ou seja, governo demais é ruim, redução da regulação 

governamental e mercado livre são boas, a proteção do país exige intensa 

militarização e uma política externa agressiva, etc.). (KELLNER, 2001, p.81)   

 

Logo, fica exposto que o ato de noticiar acontecimentos a respeito da População em 

Situação de Rua, na maioria das vezes, não representa uma cobertura pautada nos preceitos 

básicos do jornalismo, de interesse público e interesse do público em primeiro momento, e sim, 

em interesses próprios destes meios que visam o sensacionalismo como maneira de atrair o 

público pela espetacularização dos fatos, e, desta forma, construir um pré-conceito acerca da 

situação. 

O fato de não se discutir sobre determinados temas não significa a inexistência de um 

discurso ou narrativa, significa o discurso da omissão, da ocultação. Não somente com a 

População em Situação de rua, esta prática sempre tenta ocultar ou tratar de forma enviesada 

certos assuntos ou acontecimentos ligados a determinados grupos sociais desfavorecidos em 

sua maioria. Temos também esta tática de omissão do discurso ao esconder fatos de interesse, 

de alguma maneira, ao meio ou ao grupo que o domina. Bourdieu discorre sobre este tipo de 

prática utilizada pelos media, caracterizando-o como o “ocultar mostrando”, logo que a falta de 

exposição já se coloca como uma maneira de demonstração de uma opinião.  

 

Desejaria dirigir-me para coisas ligeiramente menos visíveis mostrando como 

a televisão pode, paradoxalmente, ocultar mostrando, mostrando uma coisa 

diferente do que seria preciso mostrar casos se fizesse o que supostamente se 

faz, isto é, informar; ou ainda mostrando o que é preciso mostrar, mas de tal 

maneira que não é mostrado ou se torna insignificante, ou construindo-o de tal 

maneira que admite um sentido que não corresponde absolutamente à 

realidade. (BOURDIEU,1997, p. 24)  

 

Bourdieu analisa a posição do profissional jornalista na seleção destas notícias, 

enquanto este vai a campo para colher informações. Segundo o autor “Os jornalistas têm 

“óculos” especiais a partir dos quais veem certas coisas e não outras; e veem de certa maneira 

as coisas que veem. Eles operam uma seleção e uma construção do que é selecionado”. 

(BOURDIEU, 1997, p. 25) 

Pode-se analisar tal processo como uma iniciativa movida pelo próprio jornalista (neste 

caso diretor de redação), ou como uma atitude da organização, baseando-se nas teorias da ação 

pessoal (gatekeeper) ou da ação organizacional (TRAQUINA, 2005).   

Já Patrick Champagne (1997) teoriza acerca da formação dos mal-estares sociais na 



76 

 

mídia. O autor questiona esta dependência que tais fatos aparentam ao serem construídos pela 

mídia para serem considerados como tal, tendo a prerrogativa inicial a sua veiculação nos 

meios. Interligando com a temática da PSR, se faz o mesmo questionamento com relação a esta 

estrutura reconhecida pela sociedade, se a não veiculação de imagens e matérias sobre 

determinado grupo faz com que este torne-se invisível para a sociedade e claro, pela própria 

mídia. Sobre os quesitos adotados pelos jornalistas para retirar tais grupos ou acontecimentos 

da invisibilidade, Champagne explica que   

 

Os mal-estares sociais não tem uma existência visível senão quando se falam 

deles na mídia, isto é, quando são reconhecidos como tais pelos jornalistas. 

Ora, eles não se reduzem apenas aos mal-estares sociais midiaticamente 

constituídos, nem, sobretudo, a imagem que os meios de comunicação dão 

deles quando os percebem. Sem dúvida, os jornalistas não inventam em todas 

as matérias os problemas de que falam. Eles podem pensar, não sem razão, 

que contribuem para torná-los conhecidos e fazê-los entrar, como se diz, no 

“debate público”. Seria ingênuo deter-se nesta constatação. Os mal-estares 

não são todos igualmente “mediáticos”, e os que são sofrem inevitavelmente 

um certo número de informações a partir do momento em que são tratados 

pela mídia porque, longe de se limitar a registrá-los, o tratamento jornalístico 

fá-lo experimentar um verdadeiro trabalho de construção, que depende muito 

amplamente dos interesses próprios deste setor de atividade. (CHAMPAGNE, 

1997, p.63)   

 

Fazendo uma analogia com o mesmo processo dentro da televisão, Bourdieu afirma que 

“a televisão convida à dramatização, no duplo sentido: põe em cena, em imagens, um 

acontecimento e exagera-lhe a importância, a gravidade, o caráter dramático, trágico. 

(BOURDIEU, 1997, p.25-26). O autor relembra entrevista feita com um diretor de 

programação, expondo como esta estrutura se encontra enraizada na práxis profissional destes 

indivíduos: 

Lembro-me de ter tido uma entrevista com um diretor de programação; ele 

vivia na evidência total. Eu lhe perguntava: “porque coloca isto em primeiro 

lugar e não aquilo em segundo? “E ele me respondia: “é evidente”. É sem 

dúvida por essa razão que ele ocupava o lugar em que estava; isto é, porque 

suas categorias de percepção estavam ajustadas às essências objetivas. 

(BOURDIEU, 1997, p. 36)   

 

Com relação a construção do acontecimento, Champagne reitera o processo de produção 

de significados pelos meios de comunicação, colocando o argumento de que acontecimento 

[midiático] nada mais é do que os próprios veículos de comunicação consideram como 

acontecimento. O que não é interessante a esta, deixa de estar na pauta como algo a ser 

noticiável.  

O que chamamos de “acontecimento”, não e jamais, afinal, senão o resultado 

da mobilização – que pode ser espontânea ou provocada – dos meios de 
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comunicação em torno de alguma coisa que elas concordam, por certo tempo, 

a considerar como tal. (CHAMPAGNE, 1997, p.66-67)  

 

Logo, conclui-se que o que está sendo veiculado não está lá somente porque se encaixa 

em critérios pré-estabelecidos que ditam o que é notícia. Estão lá porque é interessante para o 

veículo dar aquela informação para o público que o acompanha. 

A frente, discorreremos acerca dos dados colhidos pela pesquisa realizada com veículos 

do Rio de Janeiro nas plataformas digitais, além também da análise de uma página de rede 

social, O “Rio Invisível”. Pela ordem a seguir, apresentaremos os dados referentes às notícias 

publicadas pelos jornais O Globo, O Dia e Extra entre os meses de junho de 2016 e maio de 

2017. O espectro da pesquisa diz respeito a notícias publicadas por tais veículos, desde que o 

tema destas notícias se refira à população de rua e tenham acontecido na região metropolitana 

da capital carioca. 
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4. O CAMPO MIDIÁTICO CARIOCA: UM ESTUDO SOBRE AS 

REPRESENTAÇÕES PRESENTES NA MÍDIA ACERCA DA POPULAÇÃO EM 

SITUAÇÃO DE RUA DA CIDADE 

4.1 A pesquisa, seu método e técnicas 

Buscar-se-á neste momento, discutir acerca dos fatores referentes a População em 

Situação de Rua quando se trata de meios e veículos de comunicação. Será analisado como este 

grupo é tratado dentro do meio jornalístico. Para isso, os veículos selecionados atendem a 

diferentes segmentos da sociedade –os jornais O Globo, Extra e O Dia -, além da página Rio 

Invisível, no Facebook, que publica relatos de moradores de rua na rede social. Foram levadas 

em consideração para construção do corpus da pesquisa, as notícias sobre PSR disponíveis entre 

os meses de junho de 2006 e maio de 2017 nestes três veículos de comunicação digital que se 

voltam, principalmente, para o Rio de Janeiro, e como também os relatos publicados na página 

Rio Invisível, disponível na plataforma da rede social Facebook durante o mesmo período. 

 O ambiente digital foi escolhido como campo de pesquisa por se tratar de um ambiente 

em crescimento exponencial nos dias atuais. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia Estatística (IBGE) no ano de 2017, afirma que 64,7% dos brasileiros possuem 

acesso à internet (IBGE, 2017). Portanto, entende-se que o ambiente digital possui relevante 

papel na formação de um imaginário social sobre qualquer tema veiculado na rede.   

Outro fator determinante na escolha das análises sobre o campo midiático digital está 

na tentativa de equiparar as abordagens entre os jornais e a rede social por se encontrarem na 

mesma plataforma, a internet. 

Com relação à escolha dos jornais, foram escolhidos veículos da mídia tradicional 

carioca, formatados no modelo de portais online de notícias. Extra, O Globo e O Dia, todos 

veículos com grande circulação, fazem parte dos dois maiores grupos de comunicação do 

Estado, o grupo O Dia, e as organizações Globo, detentora também do jornal Extra  

A escolha possui bases quantitativas com relação ao alcance desses jornais, pois, de 

acordo com dados divulgados em 2014 pela Instituto Verificador de Comunicação (IVC), os 3 

sites de notícias aqui analisados são os únicos registrados na plataforma que audita jornais 

impressos e digitais de todo o país. De acordo com os dados da pesquisa, O Globo e Extra 

possuem uma média de acessos de 50 milhões mensais. Já o jornal O Dia apresenta média de 

11 milhões de acessos (IVC, 2014). Configurando assim, os 3 maiores portais de notícias do 

Estado. 

Como contraponto ao cenário da mídia tradicional, foi inserida a página Rio Invisível, 

instalada na plataforma da rede social Facebook. A página publica relatos de moradores de rua 
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da capital, onde são expostas suas trajetórias, experiências e dificuldades no cotidiano da rua. 

Para realizar a análise dos documentos recolhidos durante o período de coleta de dados, 

optou-se pela metodologia da análise de conteúdo. A escolha do método se deu por seu 

alinhamento e adequação com o objeto de pesquisa, pois uma associação entre dados 

quantitativos e qualitativos seria capaz de cercar a questão proposta de modo mais completo:  

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens. (BARDIN, 1977, p.42) 

 

 Como definido o método de análise de conteúdo, a pesquisa foi dividida em várias fases 

com suas respectivas técnicas. Atendendo à definição de Bardin (1977, p.115), na qual a pré 

análise “corresponde a um período de intuições, mas, tem por objetivo tornar operacionais e 

sistematizar as ideias iniciais, de maneira a conduzir a um esquema preciso do desenvolvimento 

das operações sucessivas, num plano de análise”. Em um primeiro momento buscou-se reunir 

as notícias dos jornais relativas à população de rua e as postagens publicadas na página do Rio 

Invisível no Facebook durante o período determinado. A coleta das notícias dos jornais foi feita 

com o auxílio de ferramentas de clipping5, além da observação constante da publicação desses 

conteúdos diretamente em cada um dos respectivos sites. 

Ao fim dessa etapa, realizou-se o que caracteriza como Leitura Flutuante (BARDIN, 

1977, p.60), uma leitura fluente sobre todo o conteúdo recolhido durante a pesquisa, afim de 

familiarizar-se com as narrativas e os termos, permitindo que o analista possa desenvolver suas 

análises de maneira mais acurada.  

 

A leitura efectuada (sic) pelo analista, do conteúdo das comunicações não é, 

ou não é unicamente, uma leitura “à letra”, mas antes o realçar do sentido que 

se encontra em segundo plano. Não se trata de atravessar significantes para 

atingir significados, à semelhança de decifração normal, mas atingir através 

de significantes ou de significados (manipulados), outros “significados” de 

natureza psicológica, sociológica, política, histórica, etc. (BARDIN, 1977, 

p.41)  

 

                                                      
5 Foi utilizada a ferramenta de clipping desenvolvida pela Miti Inteligência. Os boletins de notícias oferecidos pela 

ferramenta tinham periodicidade diária. Seu escopo de pesquisa estava restrito apenas para os 3 veículos. Os termos 

de pesquisa para localização de notícias foram: Moradores de Rua, População de Rua, Morador de rua, Pessoas 

em situação de rua. Também foram usados termos relacionados ao uso de drogas como: dependentes químicos, 

usuários de crack, usuários de drogas. Porém, não houveram resultados relevantes que ligassem a temática aos 

moradores de rua.  
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Na fase de análise, inferiu-se incialmente percepções acerca dos conteúdos dos jornais 

pelo viés quantitativo. Foi feita a contagem do material de maneira geral e segmentada por 

veículo, levando em consideração os seguintes critérios: periodicidade mensal; quantitativo de 

notícias por veículo; editoria; localidade e notícias que possuíam o morador de rua como fonte. 

Bardin explica que a abordagem quantitativa se funda na frequência de aparição de 

certos elementos da mensagem (BARDIN, 1977, p.114). Tal afirmação também foi levada em 

consideração para elegermos os critérios quantitativos de análise para os conteúdos publicados 

por Rio Invisível. Além do critério de periodicidade, as postagens de relato dos moradores 

também puderam ser organizadas levando em consideração o gênero, a idade e o local de 

origem dos moradores.  

Para a análise qualitativa outras ferramentas foram utilizadas para inferirmos sobre 

temas não mensuráveis por indicadores numéricos. 

 

A análise qualitativa apresenta certas características particulares. É válida, 

sobretudo, na elaboração das deduções específicas sobre um acontecimento 

ou uma variável de inferência precisa, e não em inferências gerais. Pode 

funcionar sobre o corpus reduzido e estabelecer categorias mais 

descriminadas, visto não estar ligada, enquanto análise quantitativa, a 

categorias que deem lugar a frequências suficientemente elevadas, para que os 

cálculos se tornem possíveis. (BARDIN, 1977, p.115) 

 

Logo, tais procedimentos foram realizados para analisar as ideias e significados 

impressos nas matérias e nos relatos dos moradores, inferindo assim sobre o sentido subjetivo 

no conteúdo apresentado de modo a traduzir possíveis representações da mídia sobre PSR. A 

categorização das palavras foi realizada como processo inicial, para identificar, por meio da 

repetição das mesmas durante os documentos, de que maneira a incidência delas influenciava 

ou dizia, de maneira geral, qual teor subjetivo estava contido em cada jornal. Bardin explica 

que este método é geralmente uma das primeiras etapas para categorizações que venham a ser 

feitas de maneira mais completa, para possíveis variáveis maiores e mais complexas: “antes de 

qualquer agrupamento por classificação (ventilação das unidades significativas em categorias, 

rubricas ou classes), começamos por reunir as palavras idênticas, sinónimas (sic) ou próximas 

a nível semântico.” (BARDIN, 1977, p. 52-53). Logo, esse modelo serviu para que pudéssemos 

enxergar a linha narrativa por cada um dos veículos e auxiliar as análises mais específicas 

executadas sobre os conteúdos, expondo-os e analisando-os de maneira pontual. 

Na construção das categorias de análises das notícias e relatos, optou-se pela realização 

da categorização semântica dos conteúdos, por oferecer uma adequação melhor, além de poder 

oferecer resultados mais relevantes para a pesquisa: 
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A categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos 

de um conjunto, por diferenciação e seguidamente, por reagrupamento 

segundo o gênero (analogia), com os critérios previamente definidos. As 

categorias, são rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de elementos 

(unidades de registro, no caso da análise de conteúdo) sob um título genérico, 

agrupamento esse efetuado em razão dos caracteres comuns desses elementos. 

A categorização tem como primeiro objetivo, fornecer, por condensação, uma 

representação simplificada dos dados brutos. (BARDIN, 1977, p.118-119) 

 

A partir dos conteúdos analisados, pode-se criar a seguintes categorias semânticas para 

analisar a fala do morador de rua: Segurança, Drogas, Problema, Assistencialismo e 

Pastoralidade, Espiritualidade e Família. As duas primeiras categorias dizem respeito à fala 

do morador nas notícias. Na categoria Segurança, foram colocados os relatos que se referem a 

segurança do morador de rua com relação à sua integridade física e os perigos que este vivencia 

no ambiente urbano. Exemplos base foram colocados na análise dos dados para que o leitor 

deste trabalho possa também inferir sobre tal escolha de categoria, juntamente com as análises 

e justificativas.  

A categoria Drogas reuniu os trechos onde os problemas com dependência química 

foram expostos na voz do morador, que nesse caso, foram publicadas nas notícias dos veículos 

pesquisados. Com relação a categoria que faz referência ao assistencialismo, reuniu-se os 

conteúdos onde alusões a pedidos de ajuda por parte do morador, relato sobre políticas públicas 

assistencialistas, como também relatos que descrevem a maneira como as instituições 

promovem o auxílio a essa população. Também elegemos a categoria Problema, para 

descrevermos a maneira como algumas notícias foram construídas, colocando o morador como 

elemento estranho ao cenário do ambiente urbano, às vezes como uma anomalia a ser resolvida 

(morador de rua como consequência do abandono do espaço público, por exemplo). 

As categorias relativas à Família e a Espiritualidade são específicas da análise dos 

relatos dos moradores de rua na página do Rio Invisível. A categoria Família refere-se às 

situações onde os moradores discorrem acerca de laços familiares e afetividades, enquanto a 

categoria Espiritualidade traz relatos que fazem alusão aos aspectos de fé e crenças espirituais 

dos moradores, além da sua relação com aspectos da vida cotidiana desses indivíduos. 

Importante salientar a diferença com relação a uma possível categoria Religião, aqui 

inexistente, logo que os aspectos presentes nos relatos analisados não têm qualquer relação com 

as instituições religiosas ou laços com algum tipo de doutrina específica. 

Por fim, para análise das matérias, também foram utilizados critérios como o sentido 

geral denotado pelo conteúdo. Tal categorização levou em conta aspectos presentes nos textos 

que reforçassem algum tipo de perfil pré-construído acerca da população de rua, como o reforço 
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de estigmas e estereótipos acerca de sua condição, como por exemplo: atrelar a condição da rua 

ao vício em drogas; expor o morador em posição de degradação, passividade ou 

subhumanização, que determinariam o texto como negativo. Como aspectos positivos, 

considerou-se textos que possuíssem falas de moradores de rua com a personificação do 

indivíduo, abordando temas relativos ao seu cotidiano ou que trouxessem impactos benéficos 

para este. Na ausência destes elementos classificou-se as matérias como indiferentes, por se 

acreditar não haver aspectos atenuantes de qualquer tipo de perfil. 

 Concluídas as explanações sobre o método e as técnicas utilizadas para realização desta 

pesquisa, partiremos para a apresentação dos resultados obtidos, bem como suas respectivas 

análises e conclusões. 
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4.2 Análise das Notícias 

Partir-se-á aqui para a apresentação da presente pesquisa desenvolvida no âmbito de 

análise dos três jornais online da capital carioca. O que se pretende em um primeiro momento 

é trazer para a pesquisa a representação difundida por tais veículos acerca da população de rua 

que ocupa as ruas da capital carioca e região metropolitana. Portanto, os jornais O Globo, Extra 

e O Dia, foram analisados com o objetivo de colher notícias que tivessem qualquer tipo de 

relação com a população de rua carioca, e a partir dos resultados obtidos, entender como estes 

veículos de comunicação constroem a imagem desses indivíduos para a sociedade. 

Dentro do escopo de pesquisa, um total de 62 notícias foram encontradas, sendo 10 (dez) 

notícias publicadas pelo jornal O Dia, 19 notícias publicadas pelo jornal Extra e 34 notícias 

publicadas pelo jornal O Globo (Figura 2). Para fins de verificação, todas as notícias coletadas 

– juntamente com as que compõem o corpo do texto – se encontram nos anexos desta 

dissertação. Os dados e as informações aqui apresentadas tem como base as notícias colocadas 

em anexo. 

Durante o período pesquisado, pode-se perceber que os meses de novembro e dezembro 

de 2016 concentraram juntos o maior número de notícias sobre o assunto, com um total de 16 

notícias.  

 

Figura 2: Distribuição de notícias por mês 

 

 

Em contraposição a este número, os meses de junho e julho não apontaram nenhuma 

notícia relacionada aos moradores de rua do Rio de Janeiro. No entanto, é importante salientar 

a visibilidade dada, também pela mídia carioca, às mortes causadas pela onda de frio ocorrida 

neste período na cidade de São Paulo, onde mais de 30 moradores de rua vieram a óbito por 
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conta das baixas temperaturas registradas no inverno paulista. Registrou-se um total de 6 

notícias sobre o tema referente ao caso paulista publicadas no jornal O Globo, sem registros no 

jornal Extra e n’O Dia. Apenas para ilustrar, os jornais Estado de São Paulo e Folha de São 

Paulo publicaram juntos, em menos de 2 meses, mais de 70 notícias sobre o fato acontecido. 

Com relação aos dados iniciais obtidos acerca das notícias publicadas pelos veículos de 

comunicação, constatou-se que a maioria das notícias foram referentes à capital carioca, 

contando com um total de 52 notícias. Niterói ficou com o segundo lugar pelo número de 

notícias, com 5 publicações, seguida por Nova Iguaçu (4) e São Gonçalo (1). (Figura 3)  

 

Figura 3: Notícias por localidade 

 

 

No que tange os dados relativos às editorias (Figura 5) onde as publicações foram 

encaixadas, a editoria RIO predominou com um total de 42 notícias, seguida pelos textos 

escritos em colunas assinadas (12) e pela editoria de polícia (6). Apenas uma notícia foi 

caracterizada dentro da editoria de cultura. O texto foi publicado pelo jornal o Globo, referindo-

se ao fechamento da Biblioteca Parque localizada no Centro do Rio (Figura 4). 

Figura 4: Jornal O Globo, 02 de fevereiro de 2017 
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Figura 5: Editorias 

 

 

No quesito de gênero, pode-se identificar um total de 27 moradores na matéria, sendo 

24 homens e 3 mulheres. Em 11 casos, os textos referem-se à população de rua de maneira 

generalista, abordando grupo, e em outras 30 situações o morador de rua é apenas citado como 

um indivíduo não identificado ou como ou como assunto geral, não se atendo a nenhum 

indivíduo em específico. Buscou-se também traçar, a partir de dados quantitativos, um perfil 

acerca da idade média da população em situação de rua. Porém, a baixa quantidade de 

informações oferecidas diante do total de moradores identificados não apresentaria uma 

estimativa relevante. 

Um dos principais pontos de análise nesta pesquisa foram as falas dos moradores de rua 

nas matérias. Dentro do universo da pesquisa, apenas 12 das 62 notícias têm o morador de rua 

como fonte. Além das inferências sobre tais falas, também foi analisado as representações 

presentes nos jornais nas matérias onde o morador não foi ouvido.  

A partir das falas destacadas das notícias, elegemos as 7 categorias mencionadas na 

explanação da pesquisa e método anteriormente, levando em conta o contexto em que esses 

relatos estão dentro da notícia. As categorias referentes as falas dos moradores foram divididas 

da seguinte forma: Assistencialismo, Segurança e Drogas. Nos resultados gerais obtidos, 

reunimos 7 das 12 falas, 2 para cada categoria, exceto a categoria Assistencialismo com 3 falas, 

conforme figura a seguir (figura 6). 
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Figura 6: Falas de moradores nas notícias  

Categoria Fala do morador Veículo 

Segurança Semana passada, eu estava dormindo, eles chegaram, me tiraram (à 

força). Eu perguntei: - Moço, por que o senhor vai fazer isso? 

 

O Dia 

Segurança Aqui (debaixo da marquise) a gente se sente protegido. Têm câmeras 

e os seguranças acabam olhando por nós. 

   O Dia 

Assistencialismo Essa refeição representa muita coisa pra (sic) mim. De dia a gente 

não tem onde comer e à noite depende das carreatas que servem sopa 

sem hora ou local definidos. Por isso, espero a terça-feira chegar. 

Além da refeição saio daqui de banho tomado e cabelo cortado. Já fui 

até encaminhado para o dentista. 

 

Extra 

Drogas Preciso de Internação contra alcoolismo. Por causa da bebida estou 

há mais de dez anos nas ruas, afastado da minha família. Cheguei a 

sair das ruas, montei um sítio em Araruama, mas voltei a beber e 

coloquei tudo fora. Se continuar assim, o álcool vai acabar me 

matando. Estou tremendo porque não bebi nada hoje. Tenho um 

irmão que não vejo há mais de dez anos. Nem sei se está vivo. Família 

quem faz é a gente. Eu não construí a minha. 

 

 

Extra 

Assistencialismo Ganho dinheiro limpando peixe por aqui. A prefeitura já me levou 

para um abrigo na ilha do governador, mas eu não quis ficar. Tinha 

muita gente usando crack; era um ambiente ruim. 

O Globo 

Drogas Eu surtei, cheguei a roubar minha mulher para comprar droga. Mas 

um dia quero voltar a ter uma casa. 
O Globo 

Assistencialismo Moro na rua há cinco anos e pego comida aqui. É a primeira vez que 

não consigo. É revoltante. Estou com fome. Tem uma van da 

prefeitura que estar oferecendo nos levar para um abrigo em Santa 

Cruz, mas é muito longe daqui. 

 

O Globo 

 

 Percebe-se o uso da fala desses moradores sempre por um viés passivo. O indivíduo 

sofre a ação. Como atestam as falas acima, em alguns casos o morador é sujeito às drogas; em 

outras tem sua segurança condicionada à a terceiros, principalmente no sentido de serem 

oprimidos, seja pelo Estado a partir de suas ações institucionais (ausência de políticas públicas, 

eugenia social dos espaços, interrupção de serviços assistenciais); ou como também ficou 

demonstrado, dependente da caridade para sobrevivência, geralmente sem opção de escolha 

sobre o que tem direito e lhes é oferecido – medidas assistencialistas do poder público, ONGs 

ou instituições religiosas. A voz do morador nas notícias representa justamente o silenciamento 

e desvalorização que seu relato sofre diante do cotidiano da sociedade, de maneira abrangente.  

 Em apenas um dos casos, foi identificado a exposição de um relato de morador de rua 

que possua um direcionamento diferente ao afirmado acima. Em matéria publicada no dia 25 

de setembro de 2016 pelo Jornal Extra sobre a Biblioteca Parque do centro do Rio, foi 

identificada a seguinte afirmação: 

A gente faz umas besteiras na vida, né? Mas nunca me envolvi com droga ou 

bebida. Em 2010, eu desci para São Paulo e estou desde o fim do ano no Rio. 
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Vim ajudar o pessoal de rua daqui. Sou de movimento social. Estou em tudo 

quanto é reunião para lutar pelos nossos direitos. A situação aqui no Rio está 

muito difícil. A política social daqui está mais complicada do que nas outras 

cidades. Mas lutando a gente consegue as coisas. Não é fácil. Mas se Deus 

quiser esse ano eu consigo alguma coisa no “minha Casa, minha vida” e saio 

de vez. Estou torcendo, vou tentar. (EXTRA, 2016) 

 

As palavras de Paulo Cesar de Paula, de 41 anos, diferem dos outros exemplos, se 

apresentando como um relato singular. O morador é visibilizado em posição de protagonismo, 

ativo sobre suas ações, lutando pelos seus direitos, como o mesmo expõe em sua retórica. Um 

viés emancipatório, sem salientar as necessidades em primeiro plano, e sim a trajetória traçada 

por ele mesmo. Tal relato seria o mais próximo talvez, que o jornal se aproximou de mostrar o 

morador sem apelar para os estigmas e estereótipos presentes na mídia analisada de maneira 

geral. 

Nos dados referentes ao sentido denotado pelo contexto, as matérias de viés negativo 

predominaram na análise, totalizando 40 das 62 notícias. Em contraposição, 17 notícias 

apresentaram argumentos que não reforçaram algum tipo de estereótipo ou estigma acerca da 

população de rua. Outras 5 notícias foram categorizadas indiferentes. Nas análises específicas 

de cada veículo, demonstrar-se-á os elementos que constituíram e embasaram os resultados 

obtidos e aqui apresentados. 

Após a apresentação dos dados gerais dos veículos de comunicação estudados, 

partiremos para a exposição dos dados específicos de cada veículo, procedidas pelas devidas 

análises qualitativas sobre os mesmos. Traçou-se tal estrutura para este trabalho buscando 

apresentar os detalhes específicos relativos à cada jornal, permitindo conhecer ainda mais a 

postura de cada um no trato de acontecimentos que dizem respeito a população de rua carioca 

presente nas notícias produzidas. 

Após as sessões de análises dos jornais, uma conclusão preliminar será apresentada 

acerca do perfil construído pela mídia jornalística no que tange a população de rua, 

identificando as principais características. 
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4.2.1 Jornal O Globo6 

Os dados e análises aqui expostos dizem respeito apenas a fatos e acontecimentos 

ocorridos no Rio de Janeiro, capital e região metropolitana, com assuntos ligados à população 

de rua. 

O jornal foi o veículo com o maior número de publicações acerca da temática do 

morador de rua, totalizando um conjunto de 33 notícias publicadas no período de um ano (junho 

de 2016 até maio de 2017). O objetivo era, portanto, identificar que tipo de morador o veículo 

construía a partir das narrativas apresentadas em suas notícias, divididas entre as diversas 

editorias que constam no site do jornal. 

Na avaliação no que se refere ao período de publicação, o globo destacou-se durante o 

mês de dezembro, com 6 notícias voltadas para o assunto pesquisado. Durante os meses de 

junho e julho de 2016, nenhuma notícia foi registrada relacionada a população de rua do Rio de 

Janeiro. Reafirmo aqui mais uma vez, que a nulidade de notícias durante os meses citados não 

significa que o veículo tenha ausentado conteúdo do tipo. Diante da onda de frio registrada em 

São Paulo em 2016, onde um grande número de moradores de rua morreu por conta das baixas 

temperaturas na cidade paulista, O globo republicou notícias produzidas por outros veículos em 

seu portal.  

Com relação a distribuição dos textos por editoria no jornal, especificamente, 21 notícias 

foram classificadas pelo veículo como editoria Rio, 12 publicadas por colunistas do jornal, e 

apenas uma, relacionada a editoria de cultura.  

Em outro indicador utilizado, os dados constataram que O Globo não tem o hábito de 

ouvir os moradores de rua em suas pautas, logo que em 28 das 33 matérias analisadas, não 

foram identificadas falas de moradores de rua nas notícias. Partindo para a análise do conteúdo 

das manchetes, o jornal não apresenta um número de menções acentuadas a um mesmo termo, 

exceto no que se refere ao nome usado para definir morador de rua, que tem variações como 

População de Rua ou Pessoas em Situação de Rua, O que chamou a atenção foi o uso da 

expressão mendigo para se referir ao morador de rua, termo que vem caindo em desuso, por 

conta do constrangimento que este pode vir a estigmatizar o morador de rua. 

O jornal, diferentemente dos demais a serem analisados, não possui uma linha editorial 

                                                      
6 O Globo é o jornal diário de notícias fundado em 29 de julho de 1925 e sediado no Rio de Janeiro. É parte 

integrante do Grupo Globo, de propriedade da família Marinho, que inclui a Rádio Globo e a Globo. De acordo 

com seus princípios editoriais, O Globo se intitula um jornal imparcial, direcionado para toda população carioca, 

em especial. No entanto, nota-se um caráter um pouco menos popular, levando em consideração suas notícias, 

onde não se identifica elementos de espetacularização dos fatos ouso de acontecimentos exótico de maneira 

sensacionalista. Seu público, arrisca-se dizer, está presente nas classes mais favorecidas, residente da zona sul da 

cidade. 
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muito popular, abordando, portanto, notícias relacionadas a ações do governo municipal, 

instituições religiosas e Organizações não Governamentais (ONGs). O morador presente nas 

matérias de O Globo se assemelha muito com o perfil construído pela Política Nacional de 

População em Situação de rua. O morador que é visto como um problema social, mas que em 

um primeiro momento, não é marginalizado, mas colocado em posição de fragilidade, de 

necessidade de estar sob a tutela de alguma esfera de poder social. O simples fato do aumento 

do número de notícias em dezembro comprova tal argumento. Pelas proximidades do Natal, 

reportagens falando sobre gentilezas à população de rua e jantares beneficentes tomaram conta 

do tema durante o mês de dezembro, compondo um agenda setting repetido exaustivamente 

todo ano. Outras notícias, já fora do período natalino, também abordam a situação do morador 

de rua pelo viés do assistencialismo, como é o caso da matéria “Moradores de rua do centro 

ficam sem distribuição de comida” (figura 7), publicada em agosto de 2016. Busca-se aqui, 

expor uma falha do modelo de assistência do estado, que não cumpriu com uma de suas mínimas 

obrigações para com o morador de rua. 

Figura 7: Jornal O Globo, 11 de junho de 2016 

 

Fonte: Jornal O Globo 

A matéria coloca o morador como indivíduo abandonado, que fica a sem qualquer tipo 
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de assistência quando a ajuda oferecida se esvai. Expõe no texto também a interrupção de tal 

serviço por decisão da própria instituição pública, por conta da realização do Jogos Olímpicos 

na data. Uma ação que buscou retirar os moradores de rua do centro da cidade. Enquanto faltava 

comida, a prefeitura oferecia transporte para um abrigo no bairro de Santa Cruz, na zona oeste 

da cidade. A relação entre a igreja e o Estado exposta pela matéria expõe a tentativa de coerção 

da prefeitura sobre a tutela do morador de rua, obrigando de maneira subjetiva que o mesmo 

não permanecesse na região central do Rio. O viés assistencialista pode ser visto de maneira 

clara na matéria, a partir da fala dos moradores sobre a falta de comida (penúltimo parágrafo 

da imagem), e do poder público sobre a descrição dos serviços de assistência oferecidos de 

maneira que o morador não possa escolher onde ficar.  

A fala do morador é colocada sob o olhar da dependência, da necessidade, do 

desamparo. Não há qualquer tipo de acusação ou explicação de fato sobre o porquê da 

paralisação do serviço. A própria matéria é confusa neste ponto e não atribui de maneira 

objetiva quem foi o responsável de fato pela ação. Ao invés da crítica, salienta o serviço da 

prefeitura, de oferecer transportes para albergues em zonas distantes do centro da cidade. O 

morador aparece como alegoria ilustrativa para reforçar o discurso de assistência do poder 

público municipal. 

O morador de rua, as vezes também é tratado como objeto que suja o espaço, por ser 

considerado, talvez, como um indivíduo que contrapõe a lógica social. Um bom exemplo disso 

pode ser visto na matéria a seguir, onde pedimos atenção ao seguinte trecho (Figura 8): 

Figura 8: Jornal O Globo, 21 de novembro de 2016 

 

 
Fonte: Jornal O Globo 

Fica exposta a correlação construída na matéria entre o morador de rua e o espaço 
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deteriorado, sendo este, de acordo com o raciocínio usado, consequência de locais em mal 

estado de conservação, abandonados pelas autoridades públicas responsáveis. A matéria expõe 

a posição do morador de rua que, nesse caso, é visto como um problema que deve ser resolvido 

pela comunidade, de maneira a desconsiderar o indivíduo (o morador de rua), transformando-o 

em objeto inanimado. 

Outro ponto importante da análise, ainda abordando a questão do morador de rua 

enquanto problema para sociedade é o número considerável de matérias envolvendo o bairro 

de Copacabana no Rio de Janeiro. Com o aumento da população de rua na capital carioca, como 

já foi demonstrado aqui capítulos atrás, percebeu-se uma certa preocupação com o alto número 

de moradores de rua que transitavam na zona sul da cidade durante o período de coleta de dados 

desta pesquisa.  

Diversas matérias atrelavam o fato de muitas pessoas estarem tentando construir suas 

vidas no Rio de Janeiro e acabarem fracassando por conta de uma série de fatores que não é 

necessário aqui citar. No entanto, algumas matérias tratam a questão da população de rua não 

como uma situação de aplicação de políticas públicas e oferecimento de estrutura de albergues 

e abrigos. Na verdade, aplicam a ótica dos moradores locais e dos donos de estabelecimentos 

do bairro, que se sentem incomodados com a presença da população de rua na região. Para 

ilustrar, vejamos, o seguinte exemplo (figura 9). 

Figura 9: jornal O Globo, 06 de agosto de 2016 

 
Fonte: Jornal O Globo 

 

 Uma tentativa clara de afugentar os moradores de rua do lugar. Um ato de higienização 

e de tentativa de restrição do direito à cidade para a população de rua. Direito esse negado o 

tempo todo pela sua não aceitação, como aqui demonstrado 

 A postura do jornal é omissa diante do fato, que expõe o viés como simples fato comum, 

como uma tentativa de resolução de um “problema” de responsabilidade do poder público.  
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 Na contramão dos pontos aqui apresentados, O Globo publicou também notícias 

colocando o morador de rua de maneira mais humana. Apesar das notícias estarem em número 

inferior com relação ás demais, estas demonstram o morador de rua em sua humanidade, 

provido de identidade e fala, como é o caso das matérias acerca do coral realizado na Biblioteca 

Parque do Centro do Rio (figura 10). Entretanto, diante do todo, essas matérias são atípicas, 

não fazendo parte do perfil construído pelo jornal em todas as demais notícias 

Figura 10: Jornal O Globo, 02 de fevereiro de 2017 

 

 Fonte: Jornal O Globo 

A matéria traz histórias de moradores de rua que frequentavam o coral e a biblioteca. 

Aborda o fechamento da mesma apresentando também o posicionamento dos moradores, uma 

narrativa não identificada em nenhuma das demais matérias que fazem parte do escopo da 

pesquisa. Percebe-se aqui a personificação do morador em pessoa real. A presença de sua fala 

da maneira como é colocada (apresentando as narrativas dos moradores) faz com que o mesmo 

deixe de ser um personagem sem rosto que representa algo ou um dado para estatística. Aqui o 

morador tem voz, tem trajetória, algo não identificado nas outras notícias do veículo.  

A partir de um software de criação de nuvem de palavras, o Wordclouds7, colocamos os 

dados coletados, para podermos identificar, visualmente, quais foram as principais menções 

reconhecidas nas matérias publicadas pelo jornal. Quanto maior as palavras aparecem na 

imagem, significa que mais menções ela teve (Figura 11). 

                                                      
7 Wordclouds é um gerador de nuvem de palavras. A geração de palavras é feita a partir de arquivos carregados 

pelo programa, sendo eles em formato de texto comum, tabela e pdf. O tamanho das palavras diz respeito as 

número de vezes que a tag está presente no documento oferecido  para criar a nuvem. As cores são personalizáveis, 

caso haja necessidade de outro tipo de categorização. Para mais informações: www.wordclouds.com 
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Figura 11: Nuvem de palavras Jornal O Globo 

 

Na análise do conteúdo das matérias, indicadores interessantes afloraram, permitindo 

uma melhor definição sobre que tipo imagem do morador de rua o jornal vende aos seus leitores 

e à sociedade. Além das expressões tradicionais (morador de rua e população de rua), a 

expressão abrigo é repetida inúmeras vezes em várias reportagens. Na contagem das menções 

presentes nos textos, a palavra aparece um total de 37 vezes, mais de uma vez por cada matéria 

publicada. 

Em seguida, aparecem outras palavras fazendo outras referências, como Copacabana, 

sendo repetida por 15 vezes; Prefeitura, também com 15 menções, e Biblioteca, com 11 

menções como atesta a tabela de menções logo abaixo: (Figura 12) 

Figura 12: Número de menções por expressão nas notícias 

Expressão Número de menções 

Moradores de Rua 37 

Abrigos 24 

População de Rua 21 

Copacabana 15 

Prefeitura 15 

Rua 13 

Biblioteca 11 

Situação de Rua 11 

Trabalho 9 
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4.2.2 Jornal Extra8 

Inserido dentro desta análise devido sua relevância na composição do campo midiático 

digital carioca, o jornal Extra apresentou durante o período de pesquisa um total de 18 notícias. 

Apesar do grande fluxo de informação do veículo, os assuntos ligados ao morador de rua 

possuem uma recorrência mensal de uma matéria por mês, tendo alguns poucos meses uma 

quantidade acima do normal, salientando os meses de março e maio, com 4 notícias cada. A 

cidade do Rio de Janeiro também predomina como a principal região de onde as notícias vêm 

relatar fatos cotidianos. Outras duas notícias dizem respeito a cidade de Nova Iguaçu. 

Na divisão por editorias, 11 das 18 notícias foram encaixadas na editoria Rio, enquanto 

6 foram classificadas como Polícia e apenas uma notícia tem sua origem de uma coluna 

assinada. Da mesma maneira que o jornal O Globo, as matérias divulgadas no Jornal Extra não 

costumam exibir relatos de moradores de rua em seu texto. Importante salientar que parte desse 

silenciamento se deve ao fato do morador de rua ser colocado como vítima fatal na matéria, de 

cunho policial investigativo. Apenas quatro matérias existem moradores de rua entre as fontes 

entrevistadas. As falas, conforme o que foi exposto na Tabela 1 (pág. tal), denotam situação de 

passividade do morador, tendo sua voz relacionada a problemas sociais e medidas 

assistencialistas. 

Na análise de conteúdo dos títulos das matérias do jornal, além das palavras de 

caracterização da população de rua comumente usadas, os demais verbetes apontam para o 

poder público. A menção à Prefeitura por exemplo, aparece em três dos 18 títulos. A palavra 

Polícia também possui três menções no que tange a essas chamadas. 

Partindo para os dados obtidos a partir do conteúdo escrito das notícias, as menções 

(Figura 13) à polícia, a prefeitura e a igreja aparecem a frente de expressões de 

reconhecimento do grupo dos moradores de rua, como pode-se atestar na tabela abaixo: 

Figura 13: Número de menções por expressão nas notícias 

Expressão Número de menções 

Moradores de Rua 23 

Polícia 12 

                                                      
8 O jornal EXTRA iniciou sua história em 1998 com uma ação promocional que mobilizou a população do Rio de 

Janeiro na escolha do nome do jornal. Reforçando o objetivo de estar próximo de seus leitores e ser um prestador 

de serviços “essenciais”, o Extra se considera “um produto de preço acessível, linguagem simples, sem desprezar 

o jornalismo de profundidade” (INFOGLOBO, 2009).  

Oferece um noticiário focado em fatos da região do leitor e cadernos temáticos que tratam de assuntos do dia-a-

dia. O site do EXTRA está entre os três sites de jornal mais acessados do Brasil, com o número de 5.700.000 

visitantes únicos e 21.400.000 páginas visitadas (Idem, 2009).  
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Prefeitura 11 

Igreja 8 

População de Rua 8 

Abordagem 7 

Ataque 7 

Copacabana 7 

Problema 7 

SMDS 6 

 Partindo para as conclusões qualitativas perceptíveis levando em consideração as 

informações fornecidas pela pesquisa, conclui-se que, de maneira geral, o jornal Extra adota 

um posicionamento assistencialista, mas que também busca visibilizar casos violentos 

relacionados à população de rua, seja enquanto vítima ou enquanto acusado ou suspeito de 

crime.  

 Com relação aos meses de março e maio, apontado como período de maior incidência 

de notícias, cabe discorrermos acerca de alguns aspectos. Durante o mês de março, uma série 

de crimes contra a população de rua do Rio foram registrados. O Extra abordou a situação 

ocorrida em Nova Iguaçu, onde moradores de rua estavam sendo assassinados por um grupo de 

extermínio, financiado por empresários do comércio local (Figura 14).  

Figura 14: Jornal Extra, 02 de março de 2017 

 
Fonte: Jornal Extra 

 

A matéria acerca do acontecimento trata este como um elemento banal, que afetou 

pessoas não identificadas que foram colocadas, do ponto de vista dos comerciantes, um 
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problema para o comércio local. Uma segunda matéria faz menção a possível suspeito, mas não 

entra em detalhes. 

Outra notícia divulgada pelo jornal Extra abordou o assassinato de um morador de rua 

no centro da cidade do Rio. O corpo do morador de rua, que foi carbonizado, foi encontrado em 

uma lixeira (Figura 15). 

Figura 15: Jornal Extra, 17 de março de 2017 

 
Fonte: Jornal Extra 

 

 A matéria apresenta um teor pouco investigativo com relação à maneira como o crime 

ocorreu. O texto deixa transparecer certa banalidade e aceitação como se pode constatar na fala 

de uma das fontes da matéria seguinte trecho da matéria: “Quem estava ali disse tratar de um 

morador de rua, que teria saído de uma caçamba de lixo pegando fogo, depois ainda teria corrido 

pra cá, num trecho da rua – relatou.” (EXTRA, 2017) 

 O exemplo serve para ilustrar o posicionamento editorial do jornal com relação a 

temática, raso e banal, desconsiderando a importância do morador no meio social, colocando a 

violência sofrida pelo grupo como uma ação do cotidiano, nada que mereça qualquer tipo de 

atenção especial. 

 A outra característica presente no jornal é o seu viés assistencialista. Em algumas das 

matérias publicadas pode-se identificar o tendenciamento do jornal, logo que apresenta a 

população de rua como resultado da ausência do estado ou de instituições de caridade – 

Assistencialistas, como Igrejas e ONGs. Outro viés seria a apresentação do grupo como 
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indivíduos passivos aguardando para serem tutelados por alguma das instituições citadas. O 

trecho da notícia abaixo (figura 16) demonstra bem tal situação. 

 

Figura 16: Jornal Extra, 10 de janeiro de 2017 

 
Fonte: jornal Extra 

A matéria trata da situação do aumento da população de rua na capital tendo como base 

– além dos dados sobre o contingente de moradores – as ações de “prevenção” da prefeitura 

com relação ao problema do aumento.  

Apesar de citar o nome de um morador de rua na matéria, o senhor Vanderlei Alves, 

pode-se perceber que não existe qualquer fala do morador durante todo o texto. A forma como 

o morador foi colocado expõe a passividade expressa pela temática assistencialista descrita 

acima. A prefeitura, representada pela secretária de Assistência Social e Direitos Humanos do 
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município, traz a medida de pagamento de passagens aos moradores como a política pública 

para resolução da situação dos moradores que ocupam as ruas da capital. 

Na mesma matéria, no quinto parágrafo, percebe-se a associação com os programas de 

recuperação de usuários de drogas. Nesse ponto, apontamos não somente a figura de 

pastoralidade do Estado sobre o indivíduo, como também a associação construída entre morador 

de rua e problemas com drogas, no caso específico, o crack. 

Com relação ao caráter pastoral do Estado, podemos ter como referência os conceitos 

desenvolvidos por Foucault acerca da formulação do Estado moderno e da incorporação de 

atribuições antes ligadas somente à igreja. O ato de governar, neste novo modelo de Estado, 

traduz-se da seguinte forma: 

Problemática do governo das almas e das condutas; tema da pastoral católica 

e protestante; problema de governo das crianças, problemática central da 

Pedagogia, que aparece e se desenvolve no século XVI; enfim, problemas do 

governo dos estados pelos príncipes. Como governar, como ser governado, 

como fazer para ser o melhor governante possível, etc. (FOUCAULT, 1979, 

p. 277-278) 

 

 Vejamos, na nuvem de palavras a seguir (Figura 17), quais palavras aparecem com 

maior recorrência nas notícias do jornal, sendo elemento de construção para a representação do 

morador de rua nos textos. 

 

Figura 17: Nuvem de palavras Jornal Extra 
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O Extra, diferente de O Globo, possui um viés mais popular, portanto possui um caráter 

mais apelativo em suas matérias, colocando o morador de rua também como um problema da 

sociedade, mas que, no entanto, deve ser resolvido a partir do viés assistencialista, seja ele vindo 

das instituições públicas ou das instituições religiosas. Denota de tal maneira, o ambiente da 

rua como um lugar degradado, onde os indivíduos que a fazem de ambiente de morada, estão 

ali em sua imensa maioria por total falta de condições, desumanizados e entregues à vontade 

do poder público. 

 Na realidade construída pelo Jornal Extra, o indivíduo, ao se tornar morador de rua, não 

possui nenhuma característica que o identifique mais como cidadão mas sim como parte de um 

grupo de excluídos da sociedade. 



100 

 

4.2.3 Jornal O Dia9 

 

O jornal O Dia publicou, entre junho de 2016 e maior de 2017, um total de 10 notícias 

relacionadas à população de rua no Rio de Janeiro e região metropolitana. Dentre os veículos 

pesquisados, foi o que demonstrou menor incidência com relação ao assunto em questão. 

Apesar da caracterização da editoria, notaremos a partir dos dados obtidos que os principais 

assuntos giram em torno de temas policiais e assistencialistas. 

Todas as suas notícias, independente do tema, foram alocadas na editoria Rio, uma 

espécie de editoria geral, que publica variados assuntos, desde temas policiais até problemas 

políticos. No âmbito da pesquisa, 70% do total de notícias publicadas referem-se a capital, 

reservando 20% das suas publicações para a cidade de nova Iguaçu e 10% para o munícipio de 

são Gonçalo. O veículo costuma não dar voz aos moradores de rua, tendo apenas o morador 

presente em 3 das 10 matérias publicadas. 

Fazendo uma síntese das principais palavras utilizadas nos títulos das matérias, os 

termos mais utilizados são moradores de rua, com 7 menções, Defensoria Pública, morto e 

denúncias com duas menções. A partir da análise das palavras utilizadas em seus textos, 

identificamos os seguintes resultados: além da menção “morador de rua”, repetida 12 vezes ao 

longo das matérias, palavras como ferir, vítima, dormir e polícia aparecem um total de seis 

vezes cada. Importante salientar a importância do número com relação ao universo aqui 

trabalhado, que totaliza 10 notícias. Abaixo (figura 18), podemos ver uma tabela com os 

resultados das principais menções reunidas: 

 

Figura 18: Número de menções por expressão nas notícias 

Expressão Número de menções 

Morador de Rua 12 

Ferir 7 

Vítima 7 

Polícia 6 

Rua 6 

Denunciar 5 

Prefeitura 5 

                                                      
9 O jornal foi fundado em 5 de junho de 1951 pelo então deputado Chagas Freitas, futuro governador dos estados 

da Guanabara e do Rio de Janeiro.  Em 1983, O Dia foi comprado pelo jornalista e empresário Ary Carvalho. 

Inicialmente um veículo de forte apelo popular, voltado para notícias policiais e de violência, o jornal passou por 

ampla reforma no início da década de 1990, com a intenção de competir por leitores com os mais tradicionais. Em 

abril de 2010 a Editora O Dia vendeu parte do seu capital para a EJESA, Empresa Jornalística Econômico SA, que 

publica o Brasil Econômico, por US$ 75 milhões. 
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Suspeito 5 

Violação 5 

 

Importante também levar em consideração palavras como denunciar, prefeitura, 

suspeito e violação, que obtiveram um total de 5 menções. Tais palavras contribuem para uma 

construção subjetiva do perfil da população de rua idealizado pelo jornal e passado aos seus 

leitores através das matérias. 

As matérias que apresentaremos a seguir expõem um viés predominantemente do 

morador enquanto vítima, na linha utilizada pelo jornal diante do assunto. O morador de rua é 

colocado, na maioria das vezes, em posição de oprimido, vitimizado, seja por conta do poder 

público ou por conta da sociedade. Em outra situação, é exposto o morador de rua em um papel 

atípico – de algoz, réu confesso de assassinato – com relação aos demais fatos. 

Em texto publicado no dia 11 de agosto de 2016 (figura19), o jornal noticiou a denúncia 

que seria movida pela Defensoria Pública da União contra a Prefeitura do Rio de Janeiro. A 

notícia explica que a ação movida pela defensoria se dava por conta da política truculenta de 

expulsão de moradores de rua das zonas turísticas da cidade por conta das olímpiadas. A notícia 

apesar de ter sido publicada em agosto, tem relação com uma notícia publicada pelo jornal O 

Globo (figura 9) acerca do corte da distribuição de comida à moradores de rua na zona central 

da cidade. As duas falam sobre um mesmo fato, a problemática da população de rua e as 

olímpiadas. Enquanto o globo direciona para um viés mais assistencialista, mostrando o 

posicionamento da prefeitura na disponibilização de albergues na zona oeste da cidade, O Dia 

expõe a situação do morador enquanto vítima do Estado, que age de maneira dura e assertiva 

contra a presença dos moradores nas zonas centrais da cidade.  

 

Figura 19: Jornal O Dia, 11 de agosto de 2016 

 
Fonte: jornal O Dia 
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Aqui podemos enxergar claramente a diferença da abordagem de dois veículos sobre 

um mesmo assunto. De um lado, o discurso assistencialista tendo a prefeitura e instituições 

religiosas como fonte. Do outro, um texto de denúncia contra a prefeitura, que age de maneira 

agressiva. 

Em outra matéria do jornal (figura 20), temos a fala do morador presente, colocada em 

tom também de denúncia as ações promovidas pelo poder público. Ainda na comparação com 

a notícia do jornal o globo, perceba que aqui o morador assume um peso maior no texto, logo 

que vem endossar uma denúncia contra a prefeitura, sua voz assume tom de mais ativo, sendo 

considerada como fonte que referencia o fato noticiado. 

 

Figura 20: Jornal O Dia, 14 de agosto de 2016 

 
Fonte: jornal O Dia 

 

Como demonstrado, o jornal adota uma abordagem diferente com relação ao tratamento 

de notícias. Considera-se tal narrativa relevante, logo que, num total de 10 matérias, o jornal 

adota tal discurso em pelo menos 5 matérias. Não queremos dizer que outras narrativas não 

estejam presentes nas matérias publicadas pelo jornal, como mostraremos mais à frente, mas 

sim que a temática de vitimização do morador de rua se faz presente na maioria dos conteúdos. 

O Dia também expõe a visão da população de rua atrelada a representação do crime 

(Figura 21). Além da posição de vítima apontada – seja vítima de violência institucional ou 

vítima de crimes cometidos contra a vida – houve 1 caso onde o morador foi colocado no papel 

invertido. Na matéria abaixo, o morador de rua, não identificado, é suspeito de assassinato. Não 

se sabe o desfecho do acontecimento, pois o jornal não publicou mais notícias sobre o assunto. 
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Figura 21: jornal O Dia, 16 de dezembro de 2016 

 
Fonte: Jornal O Dia 

 

Apesar da divulgação do acontecimento, não faz parte do posicionamento do jornal 

criminalizar a população de rua, levando em consideração que o valor-notícia aqui aplicado é o 

fato extraordinário (assassinato), seja ele com o morador de rua ou não. 

Pelo ponto de vista do discurso assistencialista, o jornal traz em uma de suas 

matérias(figura 22) um tipo de narrativa que não foi identificada nos demais textos com o 

mesmo viés: o do “salvamento” do ambiente da rua. A notícia aponta a rua como um local 

mortificado, degradado. A presença da palavra resgate no lead demonstra a visão do jornal com 

relação ao fato relatado.  

Figura 22: Jornal O Dia, 22 de outubro de 2016 

 
Fonte: Jornal O Dia 

 

Ao olharmos a nuvem de palavras abaixo (figura 23), construída a partir das menções 

presentes nas matérias dos jornais dentro do universo da população de rua, podemos perceber 

a presença de termos como violação, truculência e denúncia, inexistentes nas notícias dos outros 

jornais analisados. 
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Figura 23: Nuvem de palavras Jornal O Dia 

 

O viés de subhumanização e de salvamento norteia as matérias publicadas. O jornal 

marca a diferenciação do indivíduo com relação aos demais moradores de rua através da sua 

profissão, nomeando-o enquanto trabalhador, não morador de rua. A visão que o jornal passa 

pode ser minimamente comparada ao conceito de Instituições Totais definido por Erving 

Goffman  

Pode ser definida como um local de residência e trabalho onde um grande 

número de indivíduos com situação semelhante, separados da sociedade mais 

ampla por considerável período de tempo, levam uma vida fechada e 

formalmente administrada.[...] Ao entrar, é imediatamente despido do apoio 

dado por tais disposições. Na linguagem exata de algumas de nossas mais 

antigas Instituições Totais, começa uma série de rebaixamentos, degradações, 

humilhações e profanações do eu. O seu Eu é sistematicamente, mortificado. 

(GOFFMAN, 1961, p.11-24, grifo do autor) 

 

Com base nas análises dos dados, conclui-se que o jornal não cria um perfil diferenciado 

acerca da população de rua, porém, salienta estereótipos já presentes na sociedade, usando de 

suas notícias para reafirmar um discurso de indivíduo a mercê das instituições, necessitando ser 

“resgatado” da situação degradante que se encontra.  
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4.3 Rio Invisível: as redes sociais e o discurso do morador de rua por uma via alternativa 

O uso das redes sociais como forma de visibilizar assuntos que transitam pelo viés 

alternativo tem se tornado algo cada vez mais comum. As novas formas de comunicação da 

rede proporcionaram a liberação do polo emissor de conteúdo, dando a cada um o direito de 

fala dentro muitas outras também presentes nesses espaços. 

Logo, antes de abordar o surgimento ou o objetivo da inciativa “Rio Invisível, é 

importante reconhecer o poder que as redes sociais proporcionaram para o respeito e o aumento 

de visibilidade de pautas que geralmente circulam fora do mainstream midiático. Vivemos um 

fenômeno em desenvolvimento e reinvenção constante, que produz símbolos de maneira 

contínua, aleatória. 

Redes sociais é um conceito que ultrapassa o ciberespaço e remete a um tipo de relação 

social, definida por seu caráter horizontal e pela presença de laços frouxos (MARTINO, 2014). 

Normalmente, se formam a partir de interesses ou temas em comum e se apresentam de forma 

flexível, podendo se formar e se desmanchar rapidamente ou ter uma grande frequência de 

entrada ou saída de membros. As redes sociais online se referem àquelas que utilizam 

mecanismos tecnológicos dentro do espaço virtual da internet para se estabelecer. 

Raquel Recuero, em seu livro Redes Sociais na Internet (2009), explica que uma rede é 

formada por uma série de componentes, sendo um destes os atores, aspecto sobre o qual a autora 

se debruça no primeiro capítulo da obra. Cada ator forma um nó dentro da rede, podendo ser 

representado por um webblog ou por um perfil dentro de um site de rede social, por exemplo. 

A autora atenta para o caráter da expressão personalizada na Internet, através da constante 

representação do eu no ciberespaço, formando espaços privados dentro da rede através de uma 

permanente construção de si.  

Esse imperativo, decorrente da intersecção entre o público e o privado, para 

ser uma consequência direta do fenômeno globalizante, que exacerba o 

individualismo. É preciso ser visto para existir no ciberespaço. É preciso 

constituir-se parte dessa sociedade em rede, apropriando-se do ciberespaço e 

constituindo um eu ali. Talvez, mais forte do que ser visto, essa visibilidade 

seja um imperativo para a sociabilidade mediada pelo computador. 

(RECUERO, 2009, p. 27) 
 

O Rio Invisível, inserido nesse espaço virtualizado, utiliza de tais ferramentas para dar 

visibilidade aos relatos dos moradores de rua dentro da rede. Um simples ato de publicitar um 

discurso que não encontrava lugar para ecoar, agora tem sua visibilidade na rede, de maneira 

que tais histórias venham contrapor os demais veículos de mídia tradicional - a exemplo os 

jornais analisados anteriormente. 

 As ferramentas disponíveis também são importantes para a representação dos moradores 
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dentro das redes sociais online. Como aponta Recuero (2009), a percepção do outro é essencial 

para a interação e, na internet, essa percepção se dará através das informações postadas por cada 

um a partir de ferramentas disponíveis, como fotos, palavras, links, vídeos etc. 

 Como um espaço de interação social, o Facebook nos dá um exemplo em como as 

ferramentas influenciam na construção dos atores na internet. O Facebook é uma plataforma 

que teve como objetivo inicial tornar-se um espaço para reunir amigos e fazer novas amizades, 

baseado no compartilhamento da vida cotidiana. No entanto, o mesmo teve sua evolução a partir 

do momento que suas ferramentas permitiam a emissão de informações para uma gama 

considerável de pessoas. Através dos compartilhamentos e do engajamento dos usuários com 

determinado conteúdo, o discurso nele publicado tem a possibilidade de tomar dimensões 

gigantescas, alcançando um número de pessoas impactadas bem maior do que um único 

conjunto de pessoas de uma rede de amigos. Em seu estudo sobre como cada usuário se expõe 

e cria sua persona dentro da rede social Facebook, Beatriz Polivanov atenta para a importância 

que cada usuário impõe sobre o que postar ou não postar no site (POLIANOV, 2015). Para a 

autora, cada integrante da rede escolhe quais conteúdos farão parte de sua narrativa, 

combinando aspectos que desejam constitutivos de sua identidade. Desse modo, há uma 

preocupação não só com aquilo que será compartilhado, mas também com aquilo que ficará 

oculto, em uma constante atualização. 

 

Desse modo, entendemos que os perfis dos atores no Facebook são personas, 

não no sentido de serem falsos ou enganosos, escondidos atrás de uma 

máscara, mas sim no sentido de serem construções ou versões de si que os 

atores sociais – com mais ou menos cuidado e nível de autorreflexão – 

elaboram (e reelaboram constantemente) performaticamente, selecionando 

comportamentos e materiais de acordo com a impressão que querem causar à 

sua audiência em determinado momento. (POLIVANOV, 2015, p. 153) 

 

O projeto da página Rio Invisível originou a partir da iniciativa de dois amigos, Yzadora 

Monteiro e Nelson Pinho em setembro de 2014. Os jovens saíam atrás das histórias de vida que 

os moradores de rua têm para contar. Os encontros rendem bate-papos que são transcritos e 

divulgados na página do Facebook, que atualmente conta com mais de 90 mil seguidores. O 

Rio Invisível surgiu a partir da página SP Invisível, projeto análogo que conta histórias de 

moradores de rua da capital paulista. Além de São Paulo e Rio de Janeiro, inúmeras outras 

capitais do país possuem inciativas semelhantes, apostando no mesmo formato para tentar dar 

voz e visibilidade para este grupo social, de fala restrita ou nula, como a pesquisa sobre os 

jornais apontaram. 
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Este modelo de publicação teve base inicial no projeto do fotógrafo Brandon Stanton, 

Humans of New York. Criado em 2010, também na plataforma do Facebook, capturava 

fotografias de cidadãos de Nova York, além de uma breve explicação acerca de sua trajetória 

de vida, de sua personalidade ou de qualquer tema que o entrevistado quisesse falar. 

O projeto baseado na capital carioca irá completar cinco anos em 2018, tornando-se 

referência na discussão temática sobre a população de rua. O objetivo do projeto, de acordo 

com informações dos organizadores na página e no site, é dar voz à população de rua sempre 

tão silenciada e oprimida. No início da iniciativa, a página não se restringia apenas a relatar 

apenas história de pessoas em situação de rua, e sim a outros grupos sem direito à fala na 

sociedade. Após o início da inciativa, percebeu-se a importância de priorizar os moradores de 

rua, em face da sua invisibilidade diante da sociedade carioca. 

Nos dados e análises a serem apresentados a seguir, buscaremos entender um pouco 

mais acerca da maneira como a página do Rio Invisível incide sobre esse o processo de 

visibilidade do morador de rua proposto. Buscar-se-á, assim como engendrado na análise dos 

jornais online, entender que representações são construídas pelo Rio Invisível e sobre quais 

aspectos e categorias a fala do morador se apresenta. 

 

4.3.1 Apresentação dos dados da pesquisa  

Assim como a análise promovida sobre os jornais online presentes nessa pesquisa, a 

página do Rio Invisível também foi submetida a tal processo obedecendo o mesmo recorte já 

usado. O objetivo era, assim como nos veículos de comunicação, observar a maneira como a 

narrativa construída por Rio Invisível incide sobre a formação de uma representação e 

consequentemente de uma possível identidade do morador de rua exposta pela página a partir 

da sua própria fala. Identificando assim, as principais características narrativas que podem 

servir de base para referendarmos um parecer acerca do perfil a página constrói sobre o morador 

de rua. Características narrativas aplicadas através de estratégias de publicação de supostos 

relatos puros, na íntegra. 

Partindo para a apresentação dos dados obtidos, a página publicou no período de um 

ano (junho de 2016 a maio de 2017) 15 declarações de moradores de rua que se encontram pelas 

ruas da capital carioca. Algumas das publicações realizadas pela pagina foram desconsideradas, 

por se tratarem de assuntos como promoção da página e realização de eventos e mobilizações. 

Os meses que demonstraram uma maior periodicidade de postagens foram dezembro e 

abril, com três e cinco publicações, respectivamente. Os dois meses juntos possuem mais da 

metade das publicações da página no período.  
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Os dados de gênero apontaram 11 homens e quatro mulheres com seus relatos 

publicados. O percentual de homens representa um total de 73 % de moradores homens e 

detrimento de um percentual de 27% de mulheres. Os números se assemelham com os 

resultados divulgados pela Pesquisa Censitária da Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura 

do Rio, onde a população masculina se destaca com 82% (SMDS, 2017). 

Outro ponto importante apresentado pela análise de dados foi a origem dos moradores 

entrevistados. Dos 11 que informaram o local, aproximadamente 45% (5) são da capital ou de 

região metropolitana, como Caxias e Niterói. Os demais moradores vêm de estados como São 

Paulo, Alagoas, Pará e Maranhão. 

Em relação a idade destes moradores, oito moradores do total de 15 informaram sua 

identidade. O mais novo possui 23 anos, e o mais velho 70. A idade base ficou em torno dos 47 

anos. Com relação ao tempo em que o indivíduo mora na rua, o mais experiente tinha 32 anos 

de período em que usa a rua como sua casa.  De de acordo com os dados levantados, de um 

modo geral, os moradores de rua do Rio estão há mais de 10 anos na rua. 

Ao analisarmos os relatos de cada morador, buscamos sempre entender a maneira como 

cada um deles se compreende enquanto população de rua e quais pontos são sempre os mais 

presentes para a construção da identidade de cada um no cotidiano vívido. Para tanto, trazemos 

na tabela abaixo, parte dessas narrações, extraídas dos conteúdos publicados pela página Rio 

Invisível. A demonstração desses fragmentos das falas aqui vem representar as principais 

características encontradas na maioria dos discursos. Por se tratar de histórias pessoais sobre o 

cotidiano vívido vivido por cada um deles, uma gama muito grande de histórias e experiências 

foram coletadas. Porém, boa parte delas possuíam linha de pensamento semelhantes, permitindo 

que fizéssemos uma categorização para representar as ideias e a realidade vívida ela cotidiana 

da maioria dos indivíduos presentes na página em questão. 

A partir da contagem de palavras, além do sentido das falas, elegemos após a leitura de 

todas as narrativas a seguintes categorias: Espiritualidade, Família, Trajetória e 

Pastoralidade. Alguns fragmentos podem ser conferidos na tabela a seguir (figura 24). 

Figura 24: Rio Invisível, relatos dos moradores de rua 

Categoria Fala do morador 

 

Espiritualidade 

Eu sempre falo com Deus. Peço pra me dar força pra largar, me ajudar a parar com 

aquilo, poder viver minha vida normal. Sabe como você vive a tua vida normal? É 

como eu vivia, da mesma forma. Eu vivia perante a sociedade, do jeito que se espera, 

mas aquilo me devastou. Me levou tudo. Meu corpo até arrepia só de pensar. 

 

 

Eu acredito muito em Deus, não gosto muito disso de religião, porque tem gente 

que acha que é só ficar dentro de igreja. Deus não é separado, não tá do lado de fora. 

Deus tá dentro da gente. Se não fosse por isso eu ainda teria muita casca grossa em 



109 

 

Espiritualidade mim, mas dói tirar. Não é fácil a gente se livrar de coisas ruins, mas acredito que a 

gente vai se lapidando. E agora, sabe como eu encaro as dificuldades? Eu pergunto, 

"O que eu posso aprender com isso?". Eu não reclamo mais não, minha visão 

mudou. E foi a rua que me ensinou a ser espiritualizado. 

 

Família 

Eu trabalhava num supermercado. Larguei tudo, estava desgovernado com a minha 

mente devido a perda do meu pai. Fui andando até Mangaratiba, com a roupa do 

corpo e mais nada. E assim, perdi uma família linda, que são meus filhos, minha 

mulher, minha mãe, a confiança de estar dentro de casa e a pessoa ficar tranquila. 

“O Rafael chegou, tá tudo bem”. Quantas e quantas vezes minha mãe ficou atrás de 

mim, me buscando na cracolândia, todo sujo. 

 

 

Família 

O que eu queria era ganhar mais pra dar conforto pra minha filha e pra minha irmã, 

que é gêmea comigo. Meus pais estão mortos. Eu vim. Fechei um acordo de seis 

anos com o hospital, três anos eu cumpri e três deixei na casa. A minha diretora me 

alertou 'Everaldo, não vá'. Mas como o ser humano é teimoso, eu vim. E quebrei a 

cara. Até hoje não consegui nada. Hoje, minha casa tá lá, uma casa boa só pra minha 

irmã e pra minha filha. Eu tenho vergonha de falar com elas, mas de vez em quando 

ligo. Ai, eu não falo que eu tô sofrendo, não. Falo não. Eu não falo porque tenho 

vergonha, entendeu? Mas de vez em quando eu ligo, fico com saudade da minha 

filha e escuto pelo menos a voz dela. Ela tem doze anos. 

 

 

Pastoralidade 

Eles chegavam na madrugada pra recolher a gente e, às vezes, eu não queria ir. 

Jogavam a gente lá, não davam dinheiro de passagem, não faziam nada pela gente 

e botavam a gente em risco lá dentro num abrigo que tem em Santa Cruz. Ao invés 

de ir pra lá pra ficar tranquilo, eu ficava mais apavorado com tudo que eu via. Eles 

não sabem nem abordar a gente. Pra você chegar e abordar uma pessoa, você tem 

que chegar com educação, mas eles já chegam chutando, colocando a mão na nuca. 

Não é assim. Aí o cara me puxava pra dentro da van e me dava soco no meu peito. 

 

O resultado da dessas análises trouxe conclusões interessantes acerca da maneira como 

o morador de rua se entende, e quais são as principais características que norteiam sua 

construção identitária. Ao falar de espiritualidade, percebe-se, pelo que diz o morador, uma 

relação com Deus, sem qualquer vínculo com algum tipo de religião ou conceito religioso mais 

forte. Apesar do modelo de políticas assistencialistas desenvolvidas a partir da lógica cristã, 

pode-se dizer que não há uma influência de fato de instituições ou estruturas sociais dentro 

dessa relação. Portanto, a categoria foi definida de tal forma por não apresentar nenhum desses 

aspectos ligados às instituições. Como exemplo mais específico, podemos citar o primeiro 

relato da tabela. O morador, que em seu discurso completo se assume enquanto homossexual, 

não nega sua espiritualidade por conta de sua opção sexual, como definiria algumas doutrinas 

religiosas. Tem sua própria fé baseada em sua relação íntima com a divindade qual acredita. Ao 

relatar um vício, se apega a sua fé para conseguir seguir vivendo. 

Ao referirmos a categoria Família, fez-se assim pela percepção no número de histórias 

identificadas que sempre, de alguma maneira, faziam alusão à relação entre o morador de rua e 

seus entes queridos. O interessante notar é que mesmo estando na rua, a relação do morador 

com seus familiares não pode ser colocada como um laço quebrado ou rompido, e a incidência 

recorrente desses elementos em sua narração prova isso. Não se diz aqui que problemas não 
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existem, mas que os laços persistem independente da condição social do indivíduo. Interessante 

comparar tais relatos com a definição apresentada no segundo capítulo acerca da Política 

Nacional de População em Situação de rua, que faz alusão a “(re)integração do morador com 

seus familiares” (BRASIL, 2008, p.4), determinando quebra de laços entre os mesmo por conta 

do indivíduo estar na rua. Pode-se constatar, tendo como base as narrativas aqui presentes, que 

tal afirmação determinante sobre a condição do morador, não se configura na realidade. 

Por fim, destacamos na tabela uma fala que chamou a atenção não pela sua recorrência 

constante, mas sim por expor a falha do modo de aplicação das políticas assistencialistas no Rio 

de Janeiro. Definiu-se a categoria como Pastoralidade pela justificativa do discurso 

apresentado abordar a ação de agentes públicos no tratamento da população de rua. Quando a 

ação do Estado sobre a vontade do indivíduo é comprovada, entende-se então como o exercício 

de tutela da instituição sobre o indivíduo, pastoreado. A ação de pastoreio executada 

incorporada pelo Estado moderno pós sec. XVI, tendo sua base na Igreja Católica romana.  

 

O pastorado cristão associou estreitamente essas duas práticas. A direção 

consciente de um lado, constituía um lação permanente: a ovelha não se deixa 

conduzir, apenas para transpor com sucesso alguma passagem difícil; deixava-

se conduzir a cada segundo. Ser guiado era um estado; quem tentasse fugir 

disso estaria fatalmente perdido. O eterno ditado popular: quem não de se 

deixa guiar, murcha feito folha morta. (FOUCAULT, 1981, p.87) 

 

O relato em destaque na tabela sobre a categoria Pastoralidade descreve a ação do 

poder público sobre o indivíduo, a maneira como a Prefeitura do Rio aplica suas medidas 

assistencialistas. Interessante notar que tal retórica tem relação direta com duas notícias 

apresentadas anteriormente neste trabalho (figuras 3 e 12). Na notícia do jornal O Dia (figura 

12), o morador é ouvido e aborda o assunto das agressões sofridas, mas outra fonte oficial 

(Defensoria Pública da União) possui mais destaque na matéria, que aborda a situação pelo 

ponto de vista estatístico – dando visibilidade ao aumento no número de denúncias de agressão 

à moradores de rua. Já na notícia de O Globo (figura 3), apesar do morador ser ouvido, sua fala 

é tangenciada pela falta de comida, não falando diretamente sobre a situação, enquanto a voz 

oficial da prefeitura vende um cenário de assistência e respeito ao morador, que constatamos 

ser inverídico. 

Ao contrário do que foi narrado em notícias d’ O Globo e O Dia, o morador de rua, aqui, 

na página Rio Invisível, traz seu ponto de vista sobre o acontecido, valoriza sua experiência, 

além de dar detalhes que não foram identificados em nenhuma das matérias anteriormente 

citadas. Acerca das palavras presentes nos textos da página, trazemos abaixo uma tabela (figura 
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25) contendo as principais menções identificadas, que auxiliaram, como já foi dito, a 

identificaram quais categorias traduziriam as características mais presentes nos relatos 

coletados.  

Figura 25: Número de menções por expressão nos relatos 

Expressão Número de menções 

Rua 41 

Filhos 23 

Mãe 23 

casa 18 

Deus 14 

ajudar 11 

família 11 

Irmãos 11 

Ao adentrar no universo de palavras e expressões presentes nas falas da população de 

rua, constatou-se as características que seriam base da construção de um perfil sobre o morador 

visibilizado. A coleta chegou a um universo de 484 palavras de sentidos diferentes. A nuvem 

de palavras abaixo (figura 26), gerada automaticamente, sintetiza visualmente quais expressam 

foram de uso mais recorrente nas falas quais a análise se debruçou. 

Figura 26: Nuvem de palavras Rio Invisível 
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Entre as principais expressões presentes nos moradores de rua, percebe-se a forte 

influência que o viés familiar juntamente com o caráter espiritualista possui sobre os indivíduos 

consultados, reafirmando o que foi defendido na análise dos materiais aqui apresentados. 

Obviamente, mas em segundo plano, há também em algumas falas, denúncias de casos de abuso 

cometido sobre a população de rua, além também dos delitos cometidos por alguns deles, 

expostos na forma de arrependimento. 

Diferente do discurso adotado pelos jornais, os relatos expostos por Rio Invisível 

destoam em um primeiro momento da premissa assistencialista sobre a ótica do morador, no 

entanto, não a descarta totalmente. A presença do discurso da espiritualidade demonstra de 

maneira subjetiva os elementos presentes dentro da população de rua com relação a sua 

reinserção na sociedade e o apego a espiritualidade como melhoria de vida.  

Entretanto, é importante salientar não houve discurso que pendesse para o lado da auto 

degradação, como por exemplo citando a rua como ambiente ruim, de onde o morador quisesse 

sair. A lembrança dos laços familiares também e colocada como algo não conflitivo, se atendo 

mais ao caráter de lembrança do indivíduo, além de ser a base para formulação da moral 

próprias. 

Os resultados reforçam a ideia do relato como construções das retóricas cotidianas sobre 

o espaço, defendido anteriormente por este autor. O morador através das suas experiencias e 

emoções, ressiginfica o lugar, cria história sobre ele. Sua caminhada escreve sobre o tecido 

urbano a sua identidade, sendo construída e remodelada a todo momento.  Podemos entender 

esta breve citação de Simmel como algo que traduza de maneira fiel essa relação aqui descrita: 

“O espaço em geral é apenas uma atividade da alma, apenas a maneira humana de unir estímulos 

sensoriais em si desconexos em visões unitárias” (SIMMEL, 1984, p.76) O ato de caminhar é 

um ato de relatar o cotidiano, de enxergar o mundo a partir das experiências individuais, de 

compartilhar com o outro a visão sobre o espaço, sobre sua trajetória, montando partes do real 

vivido. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A o longo do trabalho, foi feita uma discussão priorizando sempre refletir a sociedade 

ao partir das análises sobre a população de rua. Como já foi dito, a PSR é um tema muito 

importante em outros campos de estudo, como o da antropologia e o dos direitos humanos, 

porém, como tema relacionado à mídia e sua representação pode trazer novidades ao expor um 

cruzamento entre políticas públicas e modelos de agendamentos relacionados à comunicação, 

assim como as representações que se constroem pela mídia e o modo como a sociedade enxerga 

e trata esse grupo. O objetivo foi justamente trazer à tona sobre aquilo que pouco se discute 

hoje dentro da academia no âmbito da comunicação. 

O viés sobre as políticas públicas aplicadas, através da Política Nacional de População 

de Rua, trouxe ao projeto, não só a visão que o Estado brasileiro tem sobre estes cidadãos, mas 

apresentou aspectos muito importantes acerca do modelo de política institucional sobre o 

assunto, expondo o caráter paternal da ação e uma certa posição de passividade na qual se coloca 

o próprio morador. Com isso, construiu-se um panorama sobre o tema, que se originou no 

entendimento das políticas públicas, na discussão sobre o ambiente urbano, suas possibilidades 

e restrições como espaço até chegarmos à análise sobre o objeto de estudo deste trabalho, os 

suportes midiáticos e a representação da PSR sobre eles. 

O governo, apesar das estruturas construídas para um tratamento especial junto a esse 

público, continua a agir de maneira assistencialista e pastoral. Busca manter o morador sobre 

sua tutela, desconsiderando as características de lugar e do cotidiano dos moradores, usando 

tais políticas de maneira generalista, adaptando o morador à política e não o inverso. Para o 

Estado, uma política pública bem-sucedida é aquela que apresenta um indicador “de sucesso” 

– como tirar as pessoas das ruas independente de sua vontade ou condição –, quaisquer sejam 

as metodologias e estratégias que possam vir a ser usadas para alcance desse êxito. Interessante 

notar que sempre se discute, dentro da perspectiva das ações públicas, como retirar as pessoas 

das ruas, mas não há relevância suficiente para as ações o após essa “remoção”. Dentre os 

resultados, há a sugestão de inclusão dessa população em ações habitacionais, mas não há dados 

que comprovem a eficácia da ação. A proposições estão distantes da realidade. 

Discutir população de rua e o meio urbano é vital para entendermos a maneira como a 

cidade vem se remodelando e reagindo às influências que nela são conferidas. O cenário do 

morador de rua é algo que também esteve passível a estas reformulações e ressignificações. A 

experiência do indivíduo sobre o espaço e sobre as novas maneiras de se relacionar podem 

proporcionar também a PSR um novo olhar sobre o seu lugar no meio urbano e 

consequentemente, no meio virtual. 
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Dissertou-se aqui de maneira a resgatar os significados acerca do urbano e do território 

da cidade, recorrendo a uma contextualização, onde trouxemos desde o surgimento da cidade, 

como sua evolução e os conceitos que permearam seu caráter social e concreto. 

Refletimos acerca das discussões e definições acerca do público e privado, da maneira 

como o morador de rua ressignifica o ambiente criando um espaço para além dessa dicotomia 

de lugares, construindo através da prática um ambiente urbano híbrido, tendo sua carga 

simbólica derivada de inúmeras vertentes, seja pela trajetória, experiência ou memória. Como 

os autores aqui trabalhados respaldaram, em especial Michel de Certeau, o espaço urbano é 

constituído de retóricas, sendo elas ambulatórias por sua variabilidade de caminhos e sentidos 

que venham a criar.  

O morador de rua dentro deste contexto desenvolveu suas táticas; construiu o habitat 

onde ele vive, tendo sua identidade construída por ele.  A população de rua pode ser considerada 

o símbolo da rua vívida, da rua que os grandes prédios e condomínios fechados não 

conseguiram suprimir. Viver na rua é flanar, manguear(pedir), produzir sentido, construir a 

memória do espaço. O Viver na rua e viver a rua se entrelaçam na retórica do morador, que 

pega a methaphorai para viajar no tecido urbano, descobrindo a cidade por uma ótica que 

poucos tem o privilégio de conhecer. 

A cidade moderna, como definiu de maneira categórica Henri Lefebvre, foi construída 

em detrimento das necessidades da indústria. Desde o modelo Haussmaniano ao modernismo 

de Le Corbusier produziram cidades de forma racional, antiquada, sob demanda do capital. O 

morador de rua, nesse cenário, se encontra junto com as manifestações de subversão dessa 

ordem pré-concebida, contra o tangenciamento do espaço em detrimento do fluxo, pela 

liberdade do sentido e do uso, pelo direito à cidade em todo seu significado, e principalmente, 

na luta cotidiana por uma cidade livre.  

Ao longo desta trajetória, houve o esforço de executar a desconstrução de estruturas 

simbólicas sociais acerca dos moradores de rua. As discussões buscaram sempre expor os 

múltiplos olhares e representação atribuídas a este grupo. Seria equívoco dizer que se buscou 

um lado mais fiel sobre a População em Situação de Rua, até porquê pode-se entrar aqui na 

discussão acerca do que se considera de fato “fiel”. Tentou-se, portanto, expor as abordagens 

desses moradores na mídia, elencar os elementos característicos que andam lado a lado com a 

representação desses moradores. Seja nos jornais ou na rede social, sempre estaremos diante de 

um olhar externo, por mais próximo que se pareça da realidade do indivíduo retratado. Ao invés 

de construirmos “o perfil” do morador de rua, os esforços se resumiram em demonstrar de 

maneira clara os preconceitos e os estereótipos que a mídia usa para falar dessas pessoas. 
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 O Globo, Extra e O Dia, expuseram aqui um retrato da mídia carioca no tocante ao 

assunto da PSR. Veículos viciados na fonte oficial, construindo suas narrativas, principalmente, 

a partir do viés da Instituição Pública. Não é à toa a quantidade de notícias produzidas sob o 

viés assistencialista, que colocam o morador em posição de passividade, de necessidade. 

Importante salientar a posição do jornal O Dia, que apesar de também colocar o morador dentro 

deste cenário de passividade, não reforça o assistencialismo, como fazem os outros jornais.  

 Perfis, representações distorcidas do real, é assim que podemos constatar o personagem 

morador de rua presente nos jornais. Em comparação com os moradores entrevistados por Rio 

Invisível, as “máscaras” jornalísticas caem, perdem seu valor, são expostas como ilusões 

intencionalmente construídas. 

As nuvens de palavras – artifícios visuais usados para exposição dos dados científicos 

desta pesquisa – Ilustram bem esse cenário de contraposições claras entre Rio Invisível e a 

mídia jornalística pesquisada. Enquanto no universo de palavras dos jornais apareceram 

palavras Polícia, Vítima, Prefeitura e Abrigo. Os textos de Rio Invisível apresentaram outra 

perspectiva, despida das abordagens comuns, atreladas ao Estado, a criminalização. A página 

retratou morador a partir da visão do indivíduo com um laço familiar mantido, uma 

espiritualidade forte e uma vivência na rua como algo não degradante. Trouxeram o relato do 

morador junto com sua realidade, ou parte dela. Abandonaram as velhas estruturas de 

representação e caminharam o caminho da desconstrução dos estigmas e estereótipos desse 

grupo. 

A página no Facebook do Rio Invisível conseguiu difundir a pauta da preocupação e 

valorização acerca do morador de rua em sua humanidade. Transformar o indivíduo de dado 

estatístico, objeto da paisagem e personagem espetacular de notícias sensacionalistas em um 

cidadão como qualquer outro, provido de dignidade e história, provido de sentimento e 

pensamentos sobre sua própria realidade. 

 Outro fator interessante na construção desse discurso de resistência é o uso do conteúdo 

imagético para tentar fazer cair por terra alguns dos estigmas e estereótipos que rondam a 

personalidade do morador de rua. A partir da imagem, o indivíduo ganha um rosto para qual 

sua fala será atribuída. Não se comporta como um ser caricato composto por definições abstratas 

e inconclusas que pairam sobre o imaginário social, atrelado ainda a representações negativas 

do passado e também do presente, difundidas pela mídia. 

 Certamente o Rio Invisível não coloca o morador de rua em suas postagens tal qual ele 

é, tal qual sua realidade o molda. No entanto, a página apresenta uma faceta humana do 

indivíduo, composta por elementos mais reais, porém, recortado da realidade e encaixados em 
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histórias específicas. Cada morador de rua na página, assume uma persona próxima do real.  

Os resultados obtidos aqui nesta pesquisa, de maneira geral, levando também em 

consideração as constatações sobre os jornais online do Rio, levam a crer que a população de 

rua da cidade carece incialmente de lugar de fala. Tal afirmação reforça, por exemplo, a ideia 

de invisibilidade que se aplica a este grupo. O fato desta população aparecer na mídia nas 

reportagens levantadas ao longo do período que a pesquisa foi realizada não significa que a 

mesma esteja sendo representada, muito pelo contrário. A interdição da fala desses moradores 

nas notícias é um indicador de que este morador de rua, representado pelos jornais, está quase 

sempre estigmatizado, deteriorado e subhumanizado. E quando comparado ao morador que se 

expõe na página Rio Invisível, percebemos a existência de um outro um indivíduo: um morador 

de rua com realidade vivida, que possui narrativas, sentimentos e histórias. 

Como fato extraordinário encontrado nos resultados, pode-se destacar a presença das 

narrativas que fizeram referência a esfera da religiosidade e da fé. Tal constatação gerou certo 

espanto, principalmente por ter tal categoria desvinculada ao viés da doutrina religiosa, aspecto 

muito comum nas ações assistencialistas tanto do Estado quanto da Igreja. O morador tem sua 

fé e suas crenças muito mais ligadas ao seu cotidiano, à sua experiência urbana e social. 

Traçar um perfil acerca da população de rua nesses espaços midiáticos significa muito 

mais identificar os estereótipos e estigmas, como foi feito, do que de fato traçar um perfil que 

atende às características de um grupo social tão amplo e segmentado. 

 Interessante analisar a partir destes pressupostos, a maneira que o imaginário coletivo é 

construído tendo como base estas duas vertentes dentro do jogo social: O Estado e a mídia. A 

construção da imagem da PSR no cotidiano da maioria dos cidadãos, é feita partindo dos ideais 

e das estruturas criadas por estes dois setores, logo que se comportam como esferas acima do 

convívio urbano. 

Discorremos sobre como a experiência do indivíduo sobre o espaço e sobre as relações 

é importante para a formulação da sua identidade, do espaço que ocupa e da maneira como se 

enxerga a cidade. 

 Por fim, é importante salientar que este trabalho não representa o início da discussão sobre 

este tema, muito menos se apresenta como um trabalho de fato conclusivo. Acredita-se que todo 

tipo de conhecimento é construído para ser posto à prova e reformulado, sempre sendo 

aprimorado para oferecer a maior utilidade social que lhe venha caber. Porém, esperamos ter 

contribuído para uma um maior esclarecimento sobre este grupo de indivíduos tão excluído 

socialmente e que novos estudos possam tratar o tema a partir deste viés trazendo visibilidade 

e voz ao morador de rua, tal como este se esforçou em executar. 
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7. APENDICE 

Periodicidade 

Notícias    2016      2017    
Veículo/

Mês 

Jun

ho 

Jul

ho 

Agos

to 

Setem

bro 

Outu

bro 

Novem

bro 

Dezem

bro 

Janei

ro 

Fevere

iro 

Mar

ço 

Ab

ril 

Ma

io 

Tot

al 

O Globo 0 0 2 1 3 7 6 4 3 5 1 2 34 

Extra 0 0 1 2 1 1 1 3 1 4 0 4 18 

O Dia 0 0 3 1 2 0 1 1 0 2 0 0 10 

             62 

Localidade 

Localidade 

Rio de 

Janeiro Niterói São Gonçãlo Nova Iguaçu Total 

O Globo 30 4 0 0 34 

Extra 15 1 0 2 18 

O Dia 7 0 1 2 10 

 

Morador Como Fonte 

Morador como fonte Sim Não Total 

O Globo 6 28 34 

Extra 4 14 18 

O Dia 2 8 10 

 

Editoria 

RIO Polícia Coluna Cultura Total 

21 0 12 1 34 

11 6 1 0 18 

10 0 0 0 10 

 

Sentido geral da notícia 

 Positiva Indiferente Negativa Total 

O Globo 10 4 20 34 

Extra 5 1 12 18 

O Dia 2 0 8 10 

 17 5 40 62 

 

Periodicidade Rio Invisível 

       2016           2017       

Postagens/mês Junho Julho Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abril Maio Total  

Total de posts 0 2 2 1 1 0 3 0 0 0 5 1 15  

Sexo 

0 1 1 1 1 0 3 0 0 0 3 1 11 Masc 

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 Fem 
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Palavras notícias Jornal O Globo 

Moradores de rua 37 
 

Dependência 

química 

4 
 

Camelos 2 

Abrigos 24 
 

Pedinte 4 
 

Carbonizado 2 

População de rua 21 
 

Casa 3 
 

Ceia 2 

Copacabana 15 
 

Corpo 3 
 

Centro presente 2 

Prefeitura 15 
 

Crime 3 
 

Cidadania 2 

Rua 13 
 

Criminalidade 3 
 

Crack 2 

Biblioteca 11 
 

Crise 3 
 

Desempregada 2 

Situação de rua 11 
 

Família 3 
 

Doações 2 

Trabalho 9 
 

Livro 3 
 

Dormir 2 

Acolhimento 8 
 

Marquise 3 
 

Higiene 2 

Coral 8 
 

Mendicância 3 
 

Homicídios 2 

Droga 7 
 

Mendigo 3 
 

IML 2 

Natal 7 
 

Necessitados 3 
 

Jantar 2 

SMDS 7 
 

Saltou 3 
 

Limpeza 2 

Lapa 6 
 

Segurança 3 
 

Lixeira 2 

Policia 6 
 

Triplicou 3 
 

Oportunidade 2 

Recuperação 6 
 

Vivendo nas ruas 3 
 

Política 2 

Turistas 6 
 

Voluntários 3 
 

Praça 2 

Assistente social 5 
 

Álcool 2 
 

Precária 2 

Centro 5 
 

Andar 2 
 

Reintegrar 2 

Jesus 5 
 

Assistência 2 
 

Religiosa 2 

ONG 5 
 

Bandidos 2 
 

Roubar 2 

Problemas 5 
 

Briga 2 
 

Sem-teto 2 

Viadutos 5 
 

Calçada 2 
 

Trabalhar 2 

Comida 4 
 

Vitima 2 
 

Violência 2 
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Palavras notícias Jornal Extra 

Moradores de rua 23 
 

Livro 3 

Policia 12 
 

Lixeira 3 

Prefeitura 11 
 

Lapa  3 

Igreja 8 
 

Religiosa 3 

População de rua 8 
 

Roubar 3 

Abordagem 7 
 

Sem teto 3 

Ataque 7 
 

Abandono 2 

Copacabana 7 
 

Acolher 2 

Problema 7 
 

Acolhimento 2 

Assistência social 6 
 

Álcool 2 

Biblioteca 6 
 

Assustar 2 

Madrugada 6 
 

Atirando 2 

Ruas 6 
 

Baleados 2 

Situação de rua 6 
 

Cadáver 2 

Centro 5 
 

Café da manhã 2 

Delegado 5 
 

Carbonizado 2 

Direitos humanos 5 
 

Chorar 2 

Dormir 5 
 

Convivência 2 

ONG 5 
 

Delegacia 2 

Padre 5 
 

Dependência 2 

SMDS 5 
 

Direitos 2 

Vitima 5 
 

Doação 2 

Abrigo 4 
 

Documentos 2 

Ajudar 4 
 

Drogas 2 

Crime 4 
 

Governo 2 

Família 4 
 

Maldade 2 

Homicídio 4 
 

Prisão 2 

Investigação 4 
 

Refeição 2 

Banho 3 
 

Roda de leitura 2 

Corpo 3 
 

Trabalha 2 

Hospital 3 
 

Voluntários 2 

Insegurança 3 
 

Vulnerabilidade 2 
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Palavras notícias Jornal O Dia 

Morador de rua 12 
 

Direitos 

humanos 

3 

Ferir 7 
 

Esconde 3 

Vítima 7 
 

Olimpíada 3 

Dormir 6 
 

Homicídio 3 

Polícia 6 
 

Hospital 3 

Rua 6 
 

Lapa 3 

Denunciar 5 
 

Padre 3 

Prefeitura 5 
 

Segurança 3 

Suspeito 5 
 

SMDS 3 

Violação 5 
 

Truculência 3 

Atirando 4 
 

A força  2 

Defensora pública 4 
 

Abordagem 2 

Dignidade 4 
 

Abrigar 2 

Expulsar 4 
 

Banho 2 

Refugiada 4 
 

Calçada 2 

Retiradas 4 
 

Comida 2 

Situação de rua 4 
 

Delegacia 2 

Abrigo 3 
 

Ferimentos 2 

Acidente 3 
 

Governo 2 

Acolher 3 
 

Higienista 2 

Agredir 3 
 

Levadas 2 

Ataque 3 
 

Marquises 2 

Atender 3 
 

Mortos 2 

Centro 3 
 

Órgão 2 

Crime 3 
 

Papelão 2 

Direito 3 
 

População de 

rua 

2 

Turistas 2 
 

Preso 2 

Voluntários 2 
 

Recuperar 2 
   

Triplicou 2 
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Palavras posts Rio Invisível 

Rua 41 
 

Viver 4 
 

Acolhia 2 
 

Formar 2 

Filhos 23 
 

Yoga 4 
 

Amo 2 
 

Formei 2 

Mãe 23 
 

Ajuda 3 
 

Ando 2 
 

Genro 2 

Casa 18 
 

Andando 3 
 

Apaixonada 2 
 

Homossexualidade 2 

Deus 14 
 

Aprendi 3 
 

Apavorado 2 
 

Humilde 2 

Ajudar 11 
 

Aula 3 
 

Aprende 2 
 

Ironia 2 

Família 11 
 

Avó 3 
 

Assistente 

social 

2 
 

Lata de lixo 2 

Irmãos 11 
 

Cobertor 3 
 

Assistir 2 
 

Lendo 2 

Abrigo 8 
 

Delegado 3 
 

Bagunça 2 
 

Limpeza 2 

Dinheiro 8 
 

Diferença 3 
 

Bateram 2 
 

Lixeira 2 

Droga 8 
 

Direito 3 
 

Brincar 2 
 

Luta 2 

Trabalhar 8 
 

Dor 3 
 

Cansaço 2 
 

Maconha 2 

Ama 7 
 

Dormindo 3 
 

Carona 2 
 

Maluco 2 

Amor 7 
 

Estudando 3 
 

Casamento 2 
 

Mataram 2 

Preso 7 
 

Fome 3 
 

Chorar 2 
 

Milk shake 2 

Briga 6 
 

Homossexua

l 

3 
 

Cinema 2 
 

Morrer 2 

Difícil 6 
 

Horrível 3 
 

CLT 2 
 

Morreu 2 

Pai 6 
 

Humanidade 3 
 

Colégio 2 
 

Mulher 2 

Pobre 6 
 

Igreja 3 
 

Comida 2 
 

Munícipio 2 

Rejeição 6 
 

Mora 3 
 

Compartilhar 2 
 

Orgulho 2 

Vergonha 6 
 

Morar 3 
 

Computador 2 
 

Paz 2 

Caráter 5 
 

Neto 3 
 

Conhecer 2 
 

Peço 2 

Crack 5 
 

Pais 3 
 

Corrupto 2 
 

Precisando 2 

Dificuldade 5 
 

Papelão 3 
 

Cultura 2 
 

Procurando 2 

Diploma 5 
 

Perdi 3 
 

Cura 2 
 

Procurar 2 

Documento 5 
 

Polícia 3 
 

Curso 2 
 

Radio 2 

Machuca 5 
 

Preconceito 3 
 

Desacatando 2 
 

Raiva 2 

Ruim 5 
 

Prefeitura 3 
 

Desagradáve

l 

2 
 

Religioso 2 

Serviço 5 
 

Reclamo 3 
 

Doença 2 
 

Reprimido 2 

Biblioteca 4 
 

Rejeitado 3 
 

Emprego 2 
 

Respeito 2 

Bom 4 
 

Saudade 3 
 

Escultura 2 
 

Rico 2 

Cuidar 4 
 

Trabalhava 3 
 

Estado 2 
 

Situação de rua 2 

Dormindo na 

rua 

4 
 

Trabalho 3 
 

Estudar 2 
 

Soco 2 

Jesus 4 
 

Triste 3 
 

Facebook 2 
 

Sofrendo 2 

Ladrão 4 
 

Vivia 3 
 

Faculdade 2 
 

Sogra 2 

Prender 4 
 

Abandonar 2 
 

Falecido 2 
 

Sonhos 2 

Problema 4 
 

Abordar 2 
 

Fechei 2 
 

Sorrir 2 

Trabalhei 4 
 

Aceitava 2 
 

Feliz 2 
 

Sujo 2 
   

Tristeza 2 
 

Força 2 
 

Travesti 2 
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8. ANEXOS 

8.1 Jornal O Dia 
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8.2 Jornal Extra 
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8.3 Jornal o Globo 
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8.4 Página Rio Invisível 

 

 

"Eu sou da rua mesmo. Vim parar aqui por causa do meu genro. Já tem uns 2 anos, muita história, 

vi muita coisa ruim. 

O que eu tiro de bom nisso tudo? É que eu sei viver... E não só pode fazer uma foto minha como 

você deve!" 

Pedimos pra Mônica falar uma frase que a definisse e ela disse, gargalhando: "Vou pegar o meu 

coelho e vou dar uma coelhada no Cebolinha." 
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"Meu nome é Álvaro, tenho 70 anos e sou de São Luís do Maranhão. Eu vim pra cá com cinco 

anos, no colo da minha mãe. Minha mãe disse "meu filho, nós vamos para o Rio de Janeiro". Porque, 

naquela época, lá a situação era muito difícil. Chegando aqui, passamos por muitas dificuldades. Depois 

de muito minha mãe conseguiu hipotecar um apartamento, mas aí comprou uma lanchonete lá da 

Rodoviária e aí foi à falência. Foi uma tragédia. Minha mãe morreu em 1983, eu fiz inventário, tive que 

arrumar dois empregos e fui trabalhar. Fui me arrebentando de trabalhar, sem tirar férias, sem nada.Hoje 

eu moro nesse imóvel com mais outros irmãos da parte da minha mãe. Tenho que sair pra rua pra catar 

latinha, arrumar um trocadinho pra me manter, pra me ajudar. Meu irmão também não é muito bom da 

cabeça, e se segura de camelô. Eu, de vez em quando, ia pra Botafogo tomar banho na praia e passava 

por onde tinha o cinema Paissandu. Tinha um radialista que falava de cinema e eu gostava muito de 

assistir. Ficava muito naquele cinema, O Metro, o Goldmeyer, o Palácio da Tijuca, o Olinda, o Ópera 

de Botafogo. Assisti a muitos filmes com a Doris Day, gostava tanto de faroeste. Também tinha um 

cinema ali na Haddock Lobo que acabou também. Eu frequentava muito, nessa época eu tinha uns 16, 

17 anos. Cinema é uma beleza. No cinema, obviamente, tem que decorar textos, né, tem que ter uma 

boa memória, uma boa postura, você tem que saber atrair o público. Tem que ter uma maneira sua de 

atrair, tinha muitos galãs nessa época, né. Tinha o Tony Curtis e o Gregory Peck, que era um ator 

americano que tinha uma postura, um jeito dele falar, de se pentear, de cativar as mulheres, os galanteios. 

Eu não tive mulheres, todo tempo que tinha eu tava trabalhando. Se não fosse por isso, eu gostaria de 

ter sido como o Tony Curtis." Antes de posar para a foto, Álvaro disse que acreditava em Deus, em Jesus 

Cristo e falou um provérbio de Sansão "doce como o mel, forte como o leão". 
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“Sou carioca, meu nome é Jorge. Sou de Caxias. Quantos anos? Eu? Tenho 47, sou do dia 7 de 

junho de 1969. Eu tô achando legal, a cidade tá com muita gente, tá muito movimentada. Na Copa, eles 

estavam mais violentos, agora até que não estão muito, não. Esse negócio de abrigo aqui no Rio não tem 

organização direito. Mas eles já me agrediram. Eu falava que eu não queria ir e eles "você tem que ir, 

sim, porque você sabe que é proibido dormir na rua". Eu falei "eu nunca vi isso na minha vida. Vocês 

estão criando isso da mente de vocês". Eles chegavam na madrugada pra recolher a gente e, às vezes, eu 

não queria ir. Jogavam a gente lá, não davam dinheiro de passagem, não faziam nada pela gente e 

botavam a gente em risco lá dentro num abrigo que tem em Santa Cruz. Ao invés de ir pra lá pra ficar 

tranquilo, eu ficava mais apavorado com tudo que eu via. Eles não sabem nem abordar a gente. Pra você 

chegar e abordar uma pessoa, você tem que chegar com educação, mas eles já chegam chutando, 

colocando a mão na nuca. Não é assim. Aí o cara me puxava pra dentro da van e me dava soco no meu 

peito. Ele me deu um soco só porque eu falei a verdade pra ele. Não me pegaram fazendo nada demais, 

né. Eu simplesmente estava deitado dormindo, descansando meu corpo físico. Muitos gostam de ir pra 

lá porque lá é liberal de tudo. Lá pode sair, pode fumar, pode cheirar, é um roubando as coisas do outro, 

querendo as coisas do outro. Quem não faz isso, fica apavorado. Eu venho pra cá pra dar uns passeios, 

né, pra sair pra algum lugar. Eu venho nos cafés que têm aqui, mas daqui a pouco eu vou pra lá, porque 

vou lá ainda na Central pra almoçar e a comida lá é barata, é R$ 2. Aí tô dando um tempinho pra dar a 

hora. Aqui eu fico lendo, fico ouvindo rádio e os programas. Eu gosto da Tupi, né, e de ouvir o noticiário, 

pra saber o que tá acontecendo pelo mundo afora”. No final da conversa, Jorge contou que, além de 

ouvir as notícias, adora quando músicas românticas tocam no rádio: “eu gosto de ficar assim, sabe? 

Ouvindo musica, gosto assim de falar, conversar, brincar, sorrir. Tá entendendo? Eu gosto dessas coisas 

que me alegram, sabe?”. 
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“Meu nome é Maria Aparecida, mas pode me chamar de Cida. Eu vim pra rua por acaso. E aqui 

estou até hoje por sem-vergonhice. Pois é, eu sou sincera (risos). Nasci em Niterói e fui criada em Santa 

Catarina. Uma amiga - amiga entre aspas, porque amiga não faz isso com a outra - me trouxe pra rua. E 

aí que um dia ela voltou pra casa, porque ela tinha pra onde voltar, e eu fiquei. Eu morava com minhas 

filhas, mas não me dou com os meus genros. Isso faz uns dois anos. Fui em casa e eu mesma falei “minha 

filha, eu virei maloqueira”. 

Elas já me conhecem, sabem como é que eu sou. Claro, não é muito bom. Minha filha não vai 

ficar “oh, que coisa linda, minha mãe na rua!”, até porque sempre tem um vizinho que fala também. 

Mas, não é problema pra mim, não. Só que julgam, acham que maloqueiro é ladrão. Por causa de um ou 

dois, todos acabam levando a má fama. Na rua não tem expectativa, tem muita surpresa desagradável. 

Eu fiquei 15 dias num abrigo, mas consegui sair de lá. Foi uma experiência horrível. Pessoas que 

roubam, que se prostituem... Não tenho nada contra ninguém, não, cada um com seu cada um. Mas eu 

acho isso de uma tristeza… A maior tristeza que eu tenho, não digamos raiva, é ser roubada o tempo 

todo. Só mochila já me levaram umas seis. Depois, muitas outras coisas. Mas eu ainda assim consigo.” 

Cida foi atropelada por um ônibus, mas, sem documento, não conseguiu recorrer à indenização. 

Ela quer tirar o RG para dar entrada no processo e então voltar pra casa, pra mostrar que é capaz. 
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"Meu nome é Marcelino, tenho 56 anos. Comecei a trabalhar com artesanato através de um 

japonês, lá na minha terra. Eu tinha 12 anos, em Belém do Pará. O japonês tinhas aquelas arvorezinhas, 

banzai, né? Eu comecei a cuidar e fui aprendendo. Pelas ideias dele que entrei no Senai e comecei a 

fazer curso de tecelagem. Foi a minha primeira escola, a minha primeira aula. 

Com seis meses eu tirei o meu diploma de tecelagem, qualquer desenho que você me der eu faço 

na linha. Depois entrei no Sesi pra aprender a fazer escultura com argila, tabatinga. Tabatinga é argila, 

é o barro pra fazer escultura. Faço vaso de telha com argila, com gesso, com qualquer coisa. Depois 

disso, fui pra talha, talha na madeira, trabalhar com formão e batedor. Tirei outro diploma: fiz curso de 

revestimento. E nessa aí eu fui estudando e tirei 9 diplomas. 

Eu vim de lá em 1988, tô há 29 anos aqui no Rio. Por que? Botei na minha cabeça que eu queria 

conhecer outro estado. Comecei a viajar pelo Norte, depois Nordeste, Sul, Centro-Oeste e então Sudeste. 

Parei aqui e não saí mais. Aqui eu construí minha família, mas a tomaram de mim. Dor, é dolorido. 

Tomaram tudo que eu tinha. 

Fui morar num lugar lá em Campo Grande. Eu trabalhava como borracheiro, sou profissional, 

também tenho diploma. Mas aí o dono vendeu a borracharia. O novo trouxe a equipe própria e quem 

trabalhava lá teve que ir embora. Fiquei sem nada. 

Tinha uma taxa que me cobravam, mas eu não tinha grana. Na segunda vez, ainda não tinha. Me 

bateram, me deram coronhada na cabeça. No terceiro mês foram lá de novo e falaram "Ó, mês que vem 

a gente vai vir aqui, se tu não tiver dinheiro, alguém da tua família vai rodar". Eu não tinha. Mataram 
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dois filhos meus na minha frente, meus filhos tinham 28 anos cada um, gêmeos. Um mês depois voltaram 

lá e mataram a minha esposa. Em seguida pegaram a minha casa e jogaram eu e a minha filha grávida 

de nove meses na rua. É por esse motivo que eu estou em situação de rua. Tem um ano e seis meses 

isso. A minha filha tá lá em Minas Gerais, na casa de umas tias dela. Fui pedir um auxílio pra elas pra 

cuidar da minha filha, pra que meu neto nascesse. Eu nem conheço meu neto ainda. 

Procurei as autoridades. O delegado lá da delegacia de Campo Grande veio de ironia com a 

minha cara, queria me prender porque achou que eu tava ofendendo ele, quando eu só tava procurando 

os meus direitos. Ele queria me prender por desacato. Virei as costas e saí. Vim na Central, fui procurar 

o Beltrame que é o secretário de segurança, veio com a mesma conversa fiada que o delegado fez pra 

mim. Falei "Seu Beltrame, mesma coisa que o senhor tá me falando o delegado lá de Campo Grande 

falou pra mim. Fez ironia com a minha cara. Vocês vão mandar investigar pra ver quem matou os meus 

dois filhos e a minha mulher? Você tá de sacanagem com a minha cara, dá licença". "Ah, rapaz, eu 

mando te prender". E eu "por que?", "Tá me desacatando". "Desacatando não, tô falando é a verdade na 

sua cara. Vai fazer o que eu estou pedindo? Vai prender os autores dos crimes que cometeram contra a 

minha família? Ah, dá licença". Aí, virei as costas. Vou procurar o quê? Vou lá em Brasília procurar o 

presidente da República? Mesmo que eu procurasse os meus direitos, a vida dos meus familiares que eu 

perdi não ia voltar. Então deixei pra lá. E eu tô sofrendo na rua por causa disso. 

Meu pai lá na minha terra é cheio de dinheiro, é fazendeiro, mas eu não quero e nem posso 

depender dele pra nada. Eu sempre falo com ele, mas não quero que ele saiba de nada da minha vida. 

Um dia ele me falou "Poxa, meu filho, vai me abandonar?". "Não vou te abandonar, quem me abandonou 

foi o senhor. Tanto eu como os meus dois irmãos e a minha mãe. O senhor sabe a merda que o senhor 

fez com nós? Eu passei dezesseis dias em coma no hospital por causa do senhor. Tá vendo a cicatriz que 

eu tenho na cabeça aqui? O senhor fez. Você acha o quê? Você ainda tá bebendo cachaça?". "Não, meu 

filho, parei". 

Eu tava há muito tempo sem fazer isso aqui, sem exercer minha função. Ainda tem outro quadro 

que vou fazer que vai ser mais bonito que esse pra dar de presente e fazer a divulgação do meu trabalho. 

Quem quiser me ajudar aí, eu tô precisando de ajuda humanitária mesmo. Eu quero arrumar um trabalho. 

O meu pensamento é: arrumar um emprego, alugar a minha casa, resgatar a minha filha junto 

com o meu neto pra morar comigo, porque a única coisa que me restou da minha família é ela. Eu não 

quero só ir lá, não, eu quero trazer ela. 

Uma mensagem que eu quero deixar é a seguinte: queria que uma parte da humanidade fosse 

amorosa com o próximo. A maior doença dessas da humanidade é a falta de amor ao próximo, porque 

se todos tivessem amor ao próximo, nós que moramos na rua não estaríamos nesse sofrimento. Ele 

acolhia você, você me acolhia, tá entendendo? Tem que ajudar o próximo, a tirar ele daquele buraco, 

principalmente aqueles que têm fundos. É mais fácil um pobre ajudar você do que um rico. O rico não 

ajuda o pobre, ele quer tirar o que o pobre tem. Já o pobre é diferente, tira da boca dele pra servir a quem 

esta precisando.” Marcelino finalizou, dizendo “Estou aqui pra ser ouvido". 
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Meu nome é Caique, tenho 23 anos. Eu faço aula de yoga que um pessoal organiza. É bom, me 

traz equilíbrio, consigo alongar, mas faço também por causa do almoço, né? Eu tenho que falar a 

verdade. Mas é bom, yoga é bom. Só que eu gosto mesmo é de futebol, eu jogo ali na quadra do Aterro 

quando tem. Sou de São Paulo. Nasci na capital, mas fui criado no interiorzinho. O nome da cidade é 

Rincão, tem 15 mil habitantes. Lá, eu morava com a minha avó e com a minha mãe, uma vida normal 

que todo mundo tem. A minha mãe já vinha se tratando há muito tempo de uma doença que eu não gosto 

nem de falar o nome. Câncer. Ela chegou a falecer e fui embora da cidade porque lembrava muito dela. 

Eu tava indo pra Salvador, era época de carnaval, pra curtir, trabalhar um pouco e conhecer um lugar 

novo. Tava de passagem aqui pelo Rio e fui inventar de fazer coisa errada, roubei um telefone e fui 

preso. Fiquei seis meses preso e saí agora. O tamanho do meu cabelo é tempo que eu tô na rua. Vai fazer 

um mês, dois meses. Pra falar a verdade, a verdade mesmo? Estar na cadeia foi ruim porque, querendo 

ou não, é igual a passarinho quando está preso, mas foi bom porque eu aprendi muito mais em seis meses 

do que na minha vida inteira. Aprendi a compartilhar uma quentinha, um cobertor, um chinelo, 

compartilhar tudo. É igual a uma pessoa que está vivendo na rua. É ruim viver na rua? É. Por um lado é 

ruim, mas por outro é bom, porque você aprende muita coisa, muita coisa mesmo. Se você vir seu amigo 

sem cobertor e você tiver um cobertor, você vai cortar ao meio. Eu só fui a Biblioteca pra mexer no 

computador, mas eu não tenho documento, não posso acessar a Biblioteca Parque. O único lugar que eu 

vou é o Poupa Tempo. Aí eu tô esperando o documento. Quando eu fui preso, eu tinha a identidade e 

carteira de trabalho só. Ficou lá. Eu tinha até uma Bíblia também que jogaram fora. Eu tô muito mais 

feliz agora. Sinto falta da minha família, mas sei que eles estão bem e eu tô também. Não tenho o telefone 

deles. Só tem como entrar em contato pelo Facebook, mas eu não tenho como entrar no Facebook. 

Queria usar o computador da Biblioteca Parque, mas não tenho documento. Quando fui preso, eu tinha 

a identidade e carteira de trabalho. Ficou lá, não me devolveram. O último serviço que eu tive registrado 

foi de auxiliar de sushiman. Como eu me imaginava? De verdade? Eu achava que não ia chegar aos 20." 
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"Meu nome é Everaldo, sou de Alagoas e tô no Rio há três anos. Trabalhei por três anos no 

Hospital do Açúcar, lá em Alagoas, mas pensava em vir para o Rio, São Paulo... O que eu queria era 

ganhar mais pra dar conforto pra minha filha e pra minha irmã, que é gêmea comigo. Meus pais estão 

mortos. Eu vim. Fechei um acordo de seis anos com o hospital, três anos eu cumpri e três deixei na casa. 

A minha diretora me alertou 'Everaldo, não vá'. Mas como o ser humano é teimoso, eu vim. E quebrei a 

cara. Até hoje não consegui nada. 

Tá certo que tem flor que não se cheira, todo mundo sabe disso, mas não são todos, não, tem 

muita gente boa na rua. Tem gente que estudou um pouco, não se formou. Eu, por exemplo, não me 

formei em Medicina porque os meus pais morreram. Eu sou de Maceió, uma cidade mais tranquila, mais 

pacatinha, mas os governantes principalmente o Collor de Melo, é que acabaram com tudo. 

Hoje, minha casa tá lá, uma casa boa só pra minha irmã e pra minha filha. Eu tenho vergonha 

de falar com elas, mas de vez em quando ligo. Ai, eu não falo que eu tô sofrendo, não. Falo não. Eu não 

falo porque tenho vergonha, entendeu? Mas de vez em quando eu ligo, fico com saudade da minha filha 

e escuto pelo menos a voz dela. Ela tem doze anos. 

Um dia, trouxe meus diplomas pra turma do café da manhã e me convidaram pra fazer um 

serviço voluntariamente, pra cuidar dos mais necessitados, e estou fazendo. Eu comecei com dois, três 

curativos, limpeza geral das bactérias, mas foi aumentando. Eu não tava levando tão a sério, mas depois 

de um mês a coisa foi mudando. Agora vai fazer oito meses que tô fazendo esse serviço, sendo que a 

cada dia que passa a coisa tá aumentando, tá aumentando e tá aumentando. E hoje, eu já tô com, bem 
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dizer, uns 60 curativos. Eu, de coração também humilde, que enfrentei anos de faculdade pra chegar 

onde estou, técnico de enfermagem, fazemos uma proposta muito séria. Quando a gente se forma, nos 

comprometemos a ajudar aquele que tá no buraco negro. A gente precisa descer lá embaixo pra trazer 

aquela pessoa e tratá-la. É isso que eu tenho no meu coração, e tô fazendo. 

A gente vê muita covardia na rua, muita mulher ser espancada pelos próprios companheiros, 

mas eu não me meto. Eu me meto depois, pra cuidar dos ferimentos delas e fazer o curativo, o meu 

serviço. Só que eu queria que alguém pudesse me escutar pra poder me ajudar. 

Eu pensava em voltar. Pensava não, penso. Mas é tão difícil as coisas. Eu já tentei voltar andando 

pelas BRs. Eu cheguei até a serra. Andei o dia todo pra chegar na serra até chegar na Polícia Rodovíaria 

Federal. Ali eu estava como? Cansado, com uma bolha de sangue no meio do pé, eu tava andando até 

mancando já. Foi aí que pedi a um policial se podia passar a noite ali. Aí ele me deu um conselho, 'você 

é maluco, você é louco? Você pensa que Maceió é daqui pra Angra dos Reis? Volte, cara, e na BR tem 

muita gente má.'. Ele arrumou uma carona pra mim, o caminhoneiro ia para o Ceasa, e eu voltei. Do 

Ceasa pra cá eu vim a pé. Pedi duas caronas pra um ônibus, o motorista falava que tinha câmera, eu 

compreendi a situação dele. Cheguei de manhã no Ceasa, quando foi de tardezinha eu tava chegando 

aqui no Centro. 

Eu ando muito, ando pela Cidade Nova, eu vou pra Bonsucesso, eu vou pra Penha prestando o 

meu serviço. Só que tudo a pé. Quando eu chego, em alguma praça ali no Centro, eu cochilo. De cansaço. 

Diariamente, há oito meses andando. O pessoal do café me deu um Bilhete Único, mas fui roubado. 

Então, tá difícil. Mas não é porque tá difícil que eu vou parar de ajudar o próximo. Não, aí é que me dá 

mais vontade de ajudar mais pobres ainda. E aqui sou eu. Eu via muita gente ali no Souza Aguiar, ou no 

Hospital da Lagoa, ali em Bonsucesso, via muita gente na fila e não era atendida. Às vezes, eram coisas 

tão simples que meu coração foi apertando cada vez mais. Eu ia dormir e aquilo ficava gravado no meu 

cérebro, pensando "eu tenho que ajudar". Mas não ganho nada, não cobro por nada. Os materiais são 

todos de doações, o pessoal do café que compra. Como tá aumentando o número de pessoas, esse 

material não dá nem pra uma semana. Não posso nem pegar muita coisa, porque não tenho onde deixar 

guardado. 

Enquanto não volto pra minha terra, fico aqui ajudando quem precisa." 
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"Meu nome é Rafael, eu tenho 37 anos. Sou de Penápolis, interior de São Paulo. Quando fiz 15 anos, 

fui parar na rua pelo fato de ser homossexual. Minha família não quis saber, achavam que era errado e pronto. 

Tive que sair de casa porque tinha muita briga, eles não queriam que eu fosse quem eu era, quem eu sou. De 

início, fui ficando na casa de um ou de outro, e quem me acolheu foram os gays e as travestis da minha 

cidade. Mas não tinha lugar fixo. 

Tentei voltar pra casa umas 3 vezes, mas nunca consegui ficar. Minha mãe falava que eram as regras 

dela e, para isso, eu tinha que ser outra pessoa. Não suportava aquilo, tinha que viver uma vida que as outras 

pessoas queriam. Nossa, é agonizante, horrível, frustrante. Não tenho nem palavras. Me sentia preso numa 

gaiola, não tinha sonhos, não podia pensar em nada e tudo girava em torno da homossexualidade, eu não 

tinha paz. Era briga, briga e mais briga. Fui tão reprimido que tinha vergonha até de falar, de pedir qualquer 

informação na rua. Minha mãe falava que minha voz era mole, e eu fui me calando. Me fechei muito. Ainda 

tenho problemas com isso, mas já tá melhorando. 

Quando fiz 20 anos, comecei a me prostituir. Me montava de mulher, fiquei uns 5 anos nessa. Foi aí 

que entrei nas drogas, usava quase todo meu dinheiro. Um dia, minha irmã foi até mim, ela é assistente social. 

Conseguiu uma internação pra mim, passei por duas casas pra me livrar do crack e assim foi, graças a Deus. 

Eu viajava muito, de casa em casa, ou pra rua mesmo. Como sei costurar, ficava fazendo meus 

serviços e ganhando uma grana em cima disso. Eu costuro sapato, e lá em Penápolis tem muita fábrica. O 

máximo que consegui trabalhar num lugar foi 2 anos. Nunca consegui me firmar em um lugar, eu fugia de 

rejeição, era um fantasma que tinha na minha mente. Era anti-social, me fechei e acabava até maltratando 

quem estava por perto. Nossa, horrível. Hoje eu vejo a diferença. 

Vim pro Rio em 2011. Vim pela rodovia mesmo e fui parar num abrigo. Foi lá que um grupo religioso 
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me convidou a participar de um projeto deles, pra sair da rua e voltar pra sociedade. Cheguei lá e me levaram 

pra fazer testemunho. A única coisa que sabiam falar era sobre eu ser homossexual, que Deus ia me curar. 

Ah, meu Deus! Lá vem gente querer se meter de novo na minha vida, só mais perseguição. Fiquei dois anos 

com eles, suportando aquilo lá. Chegou uma hora que não dava mais, já tavam arranjando uma noiva, 

casamento, etc. Trabalhava com eles, vivia com Iphone e dinheiro no bolso. Mas diziam, "Deus vai trazer a 

cura pro Rafael!". Ai, que cura o quê! Ele me ama do jeito que eu sou! Falavam, "Jesus te ama, Jesus te ama", 

mas eu corrigia "Jesus NOS ama, tá?". O que eu fiz? Voltei pra rua. Cara, tudo parece que gira em torno 

disso: as pessoas "me aceitarem", tocar nessa ferida e eu ter que sair. No começo desse ano eu fui visitar 

minha mãe. Tava com muita saudades dela, muita! Mas também não deu, fiquei só dois meses, ela não me 

queria por lá. Pagou passagem pra eu voltar pro Rio e disse "Vai!", na maior frieza. Eu achava que era meu 

pai que não me aceitava, mas ela gritava "Eu sou homofóbica! Não tem jeito!". Ela falou isso pra mim, cara. 

E mesmo assim eu gosto dela, amo! Meu amor pela minha mãe é imenso. Mesmo ela falando isso, com toda 

rejeição, eu me sinto ligado a ela. E consegui perdoar meu pai, tadinho, já falecido. Dói, mas fazer o quê... 

Eu nem reclamo muito de estar na rua, porque quebrou muito meu orgulho, sabia? Desde pequeno 

eu fui tão rejeitado e reprimido, que comecei a atacar as pessoas. Já que ninguém me aceitava, eu também 

não queria ninguém perto de mim. Mas na rua a gente aprende a ser mais humilde, enxergar que as pessoas 

são iguais, não existe diferença. Eu acredito muito em Deus, não gosto muito disso de religião, porque tem 

gente que acha que é só ficar dentro de igreja. Deus não é separado, não tá do lado de fora. Deus tá dentro da 

gente. Se não fosse por isso eu ainda teria muita casca grossa em mim, mas dói tirar. Não é fácil a gente se 

livrar de coisas ruins, mas acredito que a gente vai se lapidando. E agora, sabe como eu encaro as 

dificuldades? Eu pergunto, "O que eu posso aprender com isso?". Eu não reclamo mais não, minha visão 

mudou. E foi a rua que me ensinou a ser espiritualizado. 

O mais difícil de estar na rua é a visão que as pessoas têm da gente. Às vezes a pessoa não fala nada, 

mas só do jeito de olhar já machuca. É a rejeição, a falta de amor e compreensão. As pessoas não entendem 

o significado da palavra "amor". Amor é dar suporte, amor tudo crê e não desacredita. Não precisa de 

dinheiro, basta ouvir. Tem caridade no mundo, mas as pessoas parecem que estão cauterizadas, engessadas e 

não saem daquilo ali. Mas o que me dói mais é a rejeição pela homossexualidade. Rejeição é rejeição, não 

tem tanta diferença. Só que a pessoa quando rejeita um homossexual ela é maldosa, ela faz pra machucar. 

Por que as pessoas me odeiam, apenas por ser quem eu sou? Eu sinto igual ao que todo mundo sente, minhas 

emoções são iguais a de todo mundo. E as pessoas vão lá e querem me machucar. Eu não entendo. 

Quando eu saí de casa eu tava na 8ª série, consegui me formar pelo Supletivo. Gosto muito de estudar, 

mesmo na maior dificuldade, eu me formei. Meu maior sonho é isso: continuar estudando. Não queria morrer 

sem antes me formar em Biologia. Não sei o que fazer, mas quero e continuo sonhando. Às vezes começo a 

pensar que não vou conseguir nada disso pelo fato de estar na rua, mas não, não posso pensar assim, eu que 

tô criando empecilho. Eu me virei até hoje, e assim que vai ser. Hoje eu me sinto bem, me sinto livre. O 

pessoal que organiza o café da manhã solidário e o pessoal do Yoga me ajudam muito. Não preciso falar 

nada, não devo nada a ninguém. Hoje eu sei que eu tenho que me amar, e se o outro me rejeita, ele está 

rejeitando a si próprio." 
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"Meu nome? É Hélio, tenho 56 anos. Minha rotina é ficar procurando na lixeira. Eu acho jornal, 

às vezes eu acho milkshake de chocolate no copo do Bob's fechado. O pessoal tem um costume: quando 

alguma coisa é boa, eles não jogam na lixeira, botam em cima. Já encontrei salgadinhos e sempre tem 

um biscoito, sabe? Eu fico rodando pra lá, pra cá, acordo de manhã e vou lá para o aeroporto caminhar, 

vou ao banheiro, mas tem uma hora que o segurança começa a travar. Aí vou bem cedinho, 5h eu tô lá, 

e já tem gente lá. 

Às vezes, parece que você não existe pra certas pessoas, sabe? Eles olham pra lata de lixo, mas 

não olham pra você, parece que você é invisível. Caraca, dá uma raiva. Pra eles, todo mundo que mora 

na rua é sujo, bêbado, drogado, ladrão, sabe? Às vezes, eu vou olhar na lata do lixo pra ver o que tem, 

de vez em quando tem um casal perto, e eles se afastam com olhar de canto de olho... Deus me livre 

como é pode, gente? 

Eu sempre trabalhei. Já fui bancário, segurança de boate, já trabalhei em restaurante e comecei 

a trabalhar como carregador em eventos, mas só que a coluna começou a doer e a idade começou a 

chegar. Agora eu faço mais serviço de limpeza. Trabalhei uns três, quatro anos, e fazia evento, 

casamento, festa, Rock in Rio, Carnaval, Réveillon. Sempre me chamam. 

Eu dormia num quartinho ali na Praça Mauá que cobrava R$ 300 por mês, agora tão cobrando 

R$ 500. Eu fiquei um tempão sem fazer evento nenhum, fui lá pra casa da minha sogra e ela deu 'piti' 

porque falou que já sustentava minha filha, e eu falei 'tudo bem'. Desde março que eu tô por aqui. Eu 
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consegui trabalhar nas Olimpíadas, lá em Copacabana, e na Paralimpíada fiquei lá na Vila Olímpica. No 

dia 30 de setembro acabou e até hoje não pagaram a gente. A firma disse que a prefeitura ia dar o 

dinheiro, mas ainda não deu, mas a prefeitura disse que já deu o dinheiro. Eu tava pensando em entrar 

na Justiça. Eu tô numa situação, mas tem muita gente que me ajuda. 

Eu sou Católico, mas sou mais de ficar em porta de igreja do que de entrar. Tem um rapaz que 

trabalha ali na igreja do Carmo que disse que ia fazer o meu currículo. Bicho, é tudo que eu quero! O 

meu problema todo é a residência, porque a primeira coisa que eles perguntam é 'onde você mora?', 'qual 

é a sua idade?'. São duas coisas que me quebram 

Minha mãe morreu no meu parto, eu sou filho único. E o meu pai, seis meses depois que eu 

nasci, deixou uma carta pra minha avó dizendo pra ela olhar por mim, porque ele não sabia mais viver 

sem a minha mãe, tomou um veneno e suicidou. Quando eu casei, no dia do meu casamento mesmo, 

minha avó falou assim: 'filho, você tem certeza que você vai fazer isso? Você não é obrigado a casar, 

não'. Dois anos depois minha filha nasceu com síndrome de down. Foi uma porrada, né? Porrada também 

na maneira como a enfermeira falou 'seu filho nasceu mongoloide'. Caraca, na época eu tinha 23 anos. 

Eu fui lá na casa da minha sogra, em Niterói, na semana passada pra ver minha filha, só que a 

passagem que fica ruim, são R$ 6 pra ir, R$ 6 pra voltar. Eu sinto uma dificuldade danada. Aí, eu falo 

muito com ela por telefone, porque no orelhão tem como ligar 9090 e aí não cobra. O nome dela é 

Penelópe, e ela sente a maior saudade. Fica chorando, falando 'pai, fica'. Por isso que eu gosto de falar. 
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"Meu nome é Rafael. Vim pra rua por começar a usar droga muito novo, com 11 anos. E um 

abismo puxa pra outro, né? Comecei usando maconha, logo fui pra cocaína. Mas até então era vida 

normal. Era casa, trabalho e família. Aí, eu tive uma curiosidade maior que foi o crack, e foi o que me 

devastou. Perdi tudo. Só não perdi a minha vida. Deus me deu tudo, mas eu perdi num piscar de olhos. 

Eu trabalhava num supermercado. Larguei tudo, estava desgovernado com a minha mente 

devido a perda do meu pai. Fui andando até Mangaratiba, com a roupa do corpo e mais nada. E assim, 

perdi uma família linda, que são meus filhos, minha mulher, minha mãe, a confiança de estar dentro de 

casa e a pessoa ficar tranquila. “O Rafael chegou, tá tudo bem”. Quantas e quantas vezes minha mãe 

ficou atrás de mim, me buscando na cracolândia, todo sujo. 

Tu me acha magro? Caraca, eu cheguei a ficar uma vareta, mano! 38kg, que isso! Corpo de 

criança, mina. Sabe como eu tava já andando? Assim, óh, todo encurvado. Eu tava comendo o sumo do 

chorume, que é o resto do resto da comida. Tá de sacanagem, né? Eu só pedia a Deus pra sair daquela. 

E tô saindo, aos poucos. 

Isso tudo é muito recente, larguei o crack não tem nem um ano. Um dia, eu entrei num bar, 

fiquei me olhando e falei “caraca, quem é esse maluco? Quem sou eu? Caraca, Jesus, não me deixa 

morrer, não me deixa ser levado pela droga, não”. Isso eu falando no espelho do bar do japonês. Todo 

mundo me olhando, me achando maluco. E eu pedi força. Desde então todo dia eu luto, e todo dia eu 

mato um leão. 

Hoje, me libertei do crack e to conquistando as minhas coisas aos poucos. Faço meu corre, vendo 
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meu doce, vendo o que tem. Dou meu jeito, a gente tem é que se virar. Sou tranquilo, não roubo ninguém. 

Peço na cara dura, ainda mais se eu tiver com fome. E assim vou me restabelecendo, me restaurando. É 

uma luta constante, porque na rua é toda hora um te oferecendo. Mas tem que desviar. Eu vou ser avô, 

tenho 38 anos. Eu quero meus filhos de volta, tenho uma de 11 e outro de 19. A mãe tá magoada comigo, 

devido a minha irresponsabilidade. Porque ela tá ligada no Rafael, só que sem droga. 

Sou marceneiro, concluí meu segundo grau, sou letrado. Minha mãe me deu estudo, educação, 

me doutrinou na moral. Eu falo assim acelerado e cheio de gíria devido a pista. Ela falava “Rafael, você 

é um menino tão bom. Por que foi cair nessa?”. O meu irmão fumava maconha comigo, só que hoje ele 

é engenheiro elétrico lá na Record. A gente não se bate muito não, devido ao fato dele dizer que eu sou 

fraco. “Tu não entrou? Então agora sai!”, ele me diz. É a maior luta. Carregar isso nas costas é um peso. 

Às vezes, eu vou no Centro da cidade, encontro algum parceiro, perguntando se não volto pra 

comunidade. Digo que uma hora volto. É a vergonha! A minha família é suave, o problema sou eu. Ou 

melhor, eu era. Hoje, eu ligo pra minha mãe, falo que vou visitá-la. Na hora de desligar eu digo que a 

amo, e ela responde que também me ama. É nessa que eu ganho meu dia. Ninguém merece aquilo que 

eu fiz não, irmão. 

O meu caráter mudou, hoje eu tô sendo verdadeiro. Eu era um manipulador de marca maior. 

Tudo por causa do crack. Essa droga que eu quero ver bem distante de mim e da minha família. Não 

desejo pra ninguém, nem pros meus inimigos, o negócio é devastador. A pessoa não consegue ter nada. 

Eu já tava quase perdendo meus dentes, e eu tenho mó parada com eles. É a nossa porta de entrada, 

irmão. De que adianta tá todo bonitinho e, pá: cadê o centroavante? Pô, foi baleado. Aí, já era! 

Eu sempre falo com Deus. Peço pra me dar força pra largar, me ajudar a parar com aquilo, poder 

viver minha vida normal. Sabe como você vive a tua vida normal? É como eu vivia, da mesma forma. 

Eu vivia perante a sociedade, do jeito que se espera, mas aquilo me devastou. Me levou tudo. Meu corpo 

até arrepia só de pensar. 

Agradeço a Deus toda hora, deve até ficar bolado comigo. Mas sabe por quê? É realmente uma 

vitória pra mim. Entrar na minha comunidade e “caraca, olha ali o Pirata, tá benzão, mané”. Mas não 

quero mostrar nada pro homem, não, eu quero pra mim, dentro de mim. Tirar o meu Eu, o meu ego, 

minha soberba, meu orgulho, tá ligado? Peço pra Deus me tirar isso e poder viver minha vida. 

Eu quero ser uma referência. Poder parar com uma pessoa na rua e falar, poder ajudar, igual 

vocês fazem. E poder dizer que é possível sair, dizer “eu vim disso aí”. Às vezes, a pessoa até quer, mas 

a parada é muito forte, é muito mais pesado do que se imagina. Essa mensagem que eu vou deixar aqui 

foi de quando eu tava no cárcere. Eu não tive visita, porque quando eu caí na vida errada minha mãe me 

disse “no dia que você for preso, não conta comigo. Eu te amo, mas eu não vou te ver.” E aí o meu irmão 

só me mandou uma mensagem, dizendo “vencedores nunca desistem, desistentes nunca vencem”. Se eu 

olhar pra trás, nunca vou chegar na minha meta. Nunca vou chegar no meu foco: ser liberto, ter minha 

liberdade para ser quem eu sou. Eu sou feliz, sabe por quê? Porque eu tô aqui de pé. E a tristeza? Essa 

aí vamo levando." 
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"Meu nome? Vera Lúcia, tô na rua há dois anos. Eu tenho um filho só, mora nos Estados Unidos 

ele. Eu conseguia falar com ele, mas depois que o meu marido morreu eu parei com isso e vim pra rua. 

Não quero pedir ajuda a ele. Quem dá o filho, dá pro mundo. Não é pra tomar conta da gente. Ele tá 

bem. E eu também tô bem. Ele tá lá desde os três anos, agora tem 23. 

Eu morei nos Estados Unidos também um tempo, fiquei lá uns três anos, três anos e meio. Fiquei 

lá com o homem que eu fiz o filho, mas depois não deu mais certo e voltei para o mundo. Deixei ele lá 

com a avó e com o avô. 

A minha família é daqui, mas não quer saber de mim e eu também não quero saber deles, não. 

Nunca ninguém esteve junto comigo e minha cunhada me tirou tudo. Eu vivi também vinte anos muito 

bem, mas agora que meu marido morreu eu tô aqui, não paro sozinha, não. Eu vivo bem em qualquer 

lugar que eu chego. 

Eu sou de câncer, trabalho pro coração. Não tô falando?! Vinte anos com um homem, dez com 

outro, cinco com outro e agora mais dois esse. Dois anos e três meses. Mas é assim, a paixão é foda." 

Antes da foto, Vera perguntou se tinha que ser sorrindo, porque queria muito ter resolvido um 

problema nos dentes. Quem puder indicar dentistas e clínicas odontológicos que possam ajudar, é só 

mandar por inbox. 
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"Meu nome é Hélcio. Tenho 61 anos. Sou daqui do Rio mesmo, de Caxias. Quando tinha 21 

anos, só restou eu e meu irmão. Meus pais e meu outro irmão haviam falecido. Só que ele bebia muito, 

e eu tinha que trabalhar cedo. Ele brigava comigo e eu saí de casa. Tentei voltar algumas vezes, mas não 

deu certo. Ao longo desse tempo, eu fui e voltei pra rua. Dessa vez, estou desde 2012, tem cinco anos. 

Eu tô tentando conseguir um emprego, mas tá difícil - ainda mais com a minha idade. 

Já cheguei a casar, me divorciei. Trabalhei, saía, mas acabava voltando para a rua. Pra quem não tem 

um lugar onde possa sempre contar é muito difícil. 

A pior coisa que existe é o preconceito. Isso é uma coisa que sempre vivenciei. Meu coração 

fica partido - partido assim né, só no momento, porque depois eu entrego pra Deus. Mas eu tava no 

ônibus, aí uma mulher estava sentada. A pessoa do lado dela levantou, deu sinal para saltar e eu me 

sentei. Nisso, ela me lançou um olhar que eu nunca vou me esquecer. Não entendi nada, achei que ela 

iria saltar ali mesmo. Mas ela não saltou. Só não queria ficar do meu lado. Isso machuca. Não falei nada 

com ela, só falei com Deus pra me ajudar. Eu não queria ofender, eu gostaria que ela só me entendesse. 

Na rua, o preconceito acontece sempre. Você pode ter um amigo, mas é só virar e falar que tu 

tá na rua que ele já muda. Já aconteceu comigo, estar conversando com uma pessoa por um tempão e 

depois já muda os papos, fica ressabiada. 

O que tá faltando na humanidade é respeito pelo outro. Esses grupos de ajuda, que distribuem 
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nem que seja um cafezinho, nos ajudam muito, isso sim é alimento pra alma. Se você chega num 

botequim pedindo um gole de água, você já é expulso a ponta-pés. É muita carga em cima de morador 

de rua, um preconceito absurdo. 

De vez em quando, passa um pessoal e fica falando alto pra incomodar, dizendo que é por conta 

de pessoas que ajudam que continua tendo morador de rua. As pessoas têm o prazer em serem 

desagradáveis. Aquilo ali não me diz nada, porque essa mesma pessoa que só reclama nunca parou pra 

entender o porquê que eu estou ali. Se depender dessa pessoa, eu vou ser pisoteado, isso é algo que fica 

bem claro. Quem tá na rua já é considerado por esse tipo de pessoa um corpo morto, “ah, tá na rua 

dormindo no papelão é ladrão, sem vergonha!”. É isso, cara… Eu fico muito triste. E poucos se 

incomodam com essa pessoa, que dissemina o ódio, e muitos se voltam contra mim. 

Mas tem muita gente que vem ajudar. Tem muito grupo religioso, tem muito playboy que ajuda 

distribuindo quentinha, essas coisas. A gente precisa também de cultura do Brasil e do mundo todo em 

geral. Eu fiquei muito triste quando fecharam a Biblioteca Parque. Aquilo ali é público, não só a gente 

que tá em situação de rua, mas todo mundo tem que usufruir daquilo ali! Todo mundo tem direito à 

cultura, é coisa maravilhosa. Tem peça que eu vejo na rua que é a coisa mais bonita que eu vi na vida. 

E neguin' bate palma, todo mundo ama. Tem que incentivar, e não destruir. As pessoas têm o prazer em 

destruir. E isso não faz nenhum sentido pra mim." 
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“Meu nome é Érica, durmo num papelão, mas tenho uma inteligência fora do comum. Me 

chamam de “A Presidente” porque eu sou diferenciada, porque eu sei falar bem, graças a Deus. Tô na 

rua há 10 anos, e tô com 37. Sou carioca da gema, do Centro. Eu sou explosiva, mas sou igual a uma 

criança. Uma criança acuada, que só cresceu, mas aqui dentro eu choro, reclamo. Mas pra defender os 

meus irmãos eu viro uma leoa na hora, porque eu acredito, né, caráter não se compra. 

Papai do céu hoje me colocou do lado de uma defensora pública, e eu também vou ser. Tô estudando, 

tô fazendo supletivo, tô fazendo EJA e já tô no módulo 3, que é o primeiro ano. Eu vim pra rua por causa 

da bagunça, da droga, e as más influências... Mas uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, e eu vou 

levar pro resto da vida até o meu túmulo, é caráter. Caráter que hoje o Brasil não tem, o Estado não tem, 

porque o estado que a gente vive é corrupto. Quando eu olho um coronel da Polícia Militar mandar 

matar juíza; quando eu olho o Centro Presente, Lapa Presente e Aterro Presente, eu não vejo segurança 

porque eu olho pra eles como corruptos. Quando eu olho um coronel da Polícia Militar mandar matar 

juíza, nós voltamos ao quê? À Ditadura? Hoje é o militarismo que manda? Eu tenho conversado comigo 

mesma: "como é que é esse negócio aí?". 

Nós somos capital do Brasil, eu vou lutar por ele, porque quando eu for defensora pública, o 

meu escritório vai ser a Cinelândia. De segunda a segunda o meu escritório vai estar lá sabe por quê? 

Porque eu vou abrir uma agência de advocacia só pra população de rua com o meu nome "Érica 

Augusto". Até hoje, eu nunca nem vi o município e nem o estado aqui...Eu tô há 10 anos na rua e nunca 
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vi ninguém. 

Nunca me bateram, mas tem sim humilhação. Tava dormindo e vem a Seop meter a mão na 

única coisa que eu tinha, que era um papelão e uma coberta, "levanta e deixa tudo". Olha, foi d'eu chorar 

- porque eu sou orgulhosa - d'eu parar e chorar e ver o meu irmãozinho apanhando, e eu querer gritar, e 

ver o meu município botar o dedo na minha cara, "você é negra, você não pode". E eu falei "isso vai 

mudar". Quando eu vi a oportunidade do colégio, eu me lembrei desse dia, que é um dia que tá marcado 

aqui. Eu falei "o dia que eu sentar na cadeira da defensoria, esses que me humilharam e que pensaram 

que eu não vou ser nada: se preparem, porque a minha meta é o judiciário". 

Eu vou ser um líder na forma da lei. Roubou, matou, traficou: cadeia. Não ando com ladrão, 

porque eu tenho caráter. Puxa aí meu nome! Puxa aí, qual artigo tem aí no meu nome? Não tenho 

passagem, nunca fui presa, tô há mais de 10 anos na rua. Meu foco é ENEM agora, 2018, e terminar. 

No máximo, com 40 anos eu quero entrar na faculdade. Eu luto mesmo. Luto por aqueles que eu 

conheço, os que não conheço, comigo não tem cor. 

Não fico em abrigo, nunca fui. Como é que eu vou pra um abrigo que é o poder paralelo quem 

manda? Pra dizer não dizer que nunca, fui uma vez lá em Antares. Tava deitada e os caras que me 

chamaram. Era até no tempo do Choque de Ordem. Fui pra lá, mas quando vi...É um lugar que não vai 

mudar ninguém. Eu ficar ali negra e pobre num abrigo que não me dá uma assistente social. É uma 

mentira, não dá mesmo, não tem. Tu chega lá e tem que esperar a boa vontade de aparecer uma cama, 

porque tem percevejo, entendeu? Esse é o abrigo da prefeitura. 

Minha mãe trabalhou pra me manter, eu nunca passei Natal e Ano Novo com a mesma roupa. 

Eu não terminei o colégio por causa das minhas bagunças. Minha mãe não tem nada ver com os meus 

erros. Ela me deixou um legado, me deu colégio, me deu caráter, me deu respeito. Hoje, a gente briga, 

discute. Ela tá viva, consigo encontrar ela lá em Nova Iguaçu. Eu fico na pista, mas tô vendo uma casa 

pra ficar. Eu tenho os documentos todos, tá tudo guardado. Tenho da certidão de nascimento à carteira 

de trabalho. Aí os polícias até olham assim "ué? mora na rua, mas tá organizada?". Então, é raridade. 

Eu sou apaixonada por uma travesti, mas ela briga comigo direto. A gente é amiga e tal, ela tem 

a casa dela, não anda na rua. É totalmente diferente, minha amiga mesmo. Minha mãe é apaixonada por 

ela. Ela bola comigo, todo dia a gente discute. Hoje mesmo eu dormi com ela, mas não dá pra se ver 

todo dia, porque a gente briga demais. Eu sou soberba, orgulhosa, tem que ser do jeito que eu quero, 

mas não é. Conheci ela dormindo na rua, fui pra casa dela, se eu contar aqui...Tem cinco anos isso. 

Todos os meus relacionamentos foram com drogas, mas eu falei pra ela, “parei de usar”; e ela me falou 

assim "você é uma caozeira, mentira, mas eu gosto de você porque você tem uma coisa que muita gente 

não tem, você é boa demais, tem um coração bom." 
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"Me chamo Edmar. Tenho 50 anos. Nasci em Tanguá, estado do Rio. Eu comecei a sair de casa 

com 12 anos de idade, era engraxate e ficava pela redondeza da minha cidade. Muitas vezes eu ficava 

com medo de voltar pra casa porque minha mãe queria me bater. Então eu acabava dormindo embaixo 

da ponte. Começou aí meu contato com a rua. Com 18 anos, eu vim pro Rio. Vinha pra rua pra fugir dos 

problemas. Comecei ficando um tempo, aí voltava pra casa. Com o passar dos anos, fui ficando. 

O mais difícil de estar na rua é ter que lidar com pessoas que não têm consciência. Seja na rua, 

seja fora dela. É bem problemático. Eu não gosto de pessoas abusadas. Outra coisa que me chateia é 

tirarem minha paz. Vamos supor: estou sentado no banco pensando na morte da bezerra, e me chega 

esses caras do "Sei-lá-o-quê Presente", Aterro Presente, Lapa Presente, tem aos montes. Mas aí já 

chegam na marra pedindo identidade. Olha só, eu não peço nada a ninguém, eu fico apenas sentado 

pensando na minha vida e o cara se acha no direito de me achar suspeito de alguma coisa. Por que ele 

não aborda uma outra pessoa? Pra eles, eu sou um ladrão, um marginal. Machuca pra caramba. Tem um 

coroa que toda vez que eu to sentado na grama ele para do meu lado e começa a me encher. Ele exige 

que eu tenho que tratá-lo como "senhor". Olha só, o único Senhor que eu conheço é aquele que está lá 

em cima. 

A rua me ensinou a ser uma pessoa comunicativa, e assim eu aprendi a criar as minha relações. 

Todos os meus colegas, que estão na mesma, a gente se abraça e se ajuda. Não é difícil fazer amizade, 

mas na rua não se pode confiar em ninguém, então eu fico na minha. Quando eu vejo que a pessoa quer 

arranjar confusão, eu peço desculpa, caso tenha feito algo errado, e saio pra cortar o mal pela raiz. 

Eu sempre tive vergonha de pedir coisa pros outros. Eu posso estar com a maior fome do mundo, 
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mas não tenho coragem de pedir dinheiro. Eu sempre peço de uma outra maneira. Gosto de chegar pro 

dono de um restaurante e dizer "meu amigo, tô numa situação precária, estou com fome, o senhor tem 

algum serviço que eu possa fazer a troco de um prato de comida?". Eu nunca gostei de pedir nada de 

mão beijada. Cato latinha pra me sustentar. 

As pessoas precisam ser mais humildes, respeitar uns aos outros. Essa é a minha mensagem." 

 

 


