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RESUMO

Este trabalho analisou as representações sociais e códigos culturais disponíveis sobre as práticas de
apropriação do espaço urbano por parte da população em situação de rua que estão em jogo na
relação deste grupo com os outros que frequentam a Praça Leoni Ramos, em Niterói. Partindo de
questões da Sociologia e da Antropologia urbana, situa-se a partir de uma pesquisa etnográfica, a
realidade cotidiana da população em situação de rua na Praça referida no quadro de processos
sociais mais gerais que atingem essa população, em um recorte que contempla uma sequência de
movimentos específica. A partir da análise da atuação de um coletivo conjuntamente com a
população em situação de rua na Praça em questão, relaciona-se a prática de intervenção por ele
adotada com a de outras ações e movimentos sociais que atuam sob os mesmos princípios, porém
em escalas diferentes. Desse modo, a relação entre a realidade da situação de rua na Praça da
Cantareira e as formas sociais de representar e agir face a esta situação é um esquema analítico que
pode ser modulado e adaptado segundo as particularidades de outras situações, traçando outros
vetores que conectem diferentes realidades locais, umas com as outras e com as abordagens de nível
macro que tratam de fenômenos que atingem estas localidades.
Palavras-chave: população em situação de rua; sociologia urbana; antropologia urbana.
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RESUMEN:
Este documento tiene como objetivo analizar las representaciones sociales y los códigos culturales
disponibles sobre las prácticas de apropiación del espacio urbano por parte de la población en
situación de las calles que están en juego en la relación de este grupo con otros que asisten a Praça
Leoni Ramos, en Niterói. Partiendo de cuestiones de sociología y antropología urbana, se basa en
una investigación etnográfica, la realidad cotidiana de la población en situación de las calles en la
plaza referida en el marco de procesos sociales más generales que afectan a esta población, en un
corte que contempla un secuencia específica de movimientos. A partir del análisis del desempeño
de un colectivo junto con la en situación de las calles en la plaza en cuestión, la práctica de
intervención adoptada por él está relacionada con la de otras acciones y movimientos sociales que
actúan según los mismos principios, pero a escalas diferente Así, la relación entre la realidad de la
situación de la calle en Praça da Cantareira y las formas sociales de representar y actuar frente a esta
situación es un esquema analítico que puede ser modulado y adaptado de acuerdo con las
particularidades de otras situaciones, trazando otros vectores que se conectan diferentes realidades
locales, entre sí y con enfoques a nivel macro que abordan fenómenos que afectan a estas
localidades.
Palabras clave: población en situación de las calles; sociología urbana; antropología urbana
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INTRODUÇÃO
Neste país de manda-chuva cheio de mãos de luvas
Tem sempre alguém se dando bem de São Paulo a Belém
Pego meu violão de guerra para responder essa sujeira
(Tom Zé)

O interesse pelo tema deste trabalho surge, antes de tudo, de questões pertinentes aos
mundos sociais (BECKER, 1977) pelos quais tenho transitado. As reflexões que aqui serão
desenvolvidas emergiram de meus afetamentos e da minha própria experiência de relação com a rua
e com as pessoas que nela se produzem experiência esta, que se deu, a priori, não na condição de
pesquisador, mas a partir da atividade de músico de rua que realizo para me produzir
financeiramente.
O trabalho de músico de rua consiste em parar em um ponto onde haja fluxo constante de
pessoas, colocar o chapéu no chão e entoar canções a espera que os transeuntes depositem algum
dinheiro dentro do chapéu. Uma vez que os ganhos deste trabalho são incertos ele pode ser exercido
na maior parte dos espaços urbanos, é costumeiro que eu transite por diferentes cidades, quando o
local onde me estabeleço não fornece o capital necessário ou quando pretendo viajar para algum
lugar.
Nestas situações específicas durmo na rua e recorro ao

SUAS (Sistema Único de

Assistência Social) para tomar banho, fazer minhas necessidades fisiológicas, escovar os dentes,
conseguir passagens de ônibus ou fazer uma refeição. Também estou em constante relação de
interação e negociação com diversos pedaços, territórios ( MAGNANI, 2002), e grupos da cidade
para poder conseguir comida, me abrigar e me apropriar dos espaços públicos para realizar as
apresentações, etc.
A condição de músico de rua, hora estabelecido, hora itinerante, faz com que um sujeito seja
identificado sob diferentes signos, dentro do sistema de representações sociais acerca da
apropriação dos espaços urbanos, que são acionados em função de uma ocasião específica. Quando
estou tocando, por exemplo, em uma esquina da cidade onde moro com roupas limpas e sem
1

mochila de viagem, o grau de rualização que me é atribuído é bem menor do que se estou em
alguma cidade que não conheço, com bagagem e frequentando as instituições do SUAS.
Através do exercício de reflexão sobre minha experiência e sobre diversas outras que pude
notar não só em músicos de rua, mas também na prática de vendedores ambulantes, artesãos de rua,
catadores de materiais recicláveis, pessoas sem moradia regular, etc., comecei a perceber que as

1

Nível de inserção na condição de situação de rua.
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categorias mobilizadas pelos diversos grupos urbanos interpretarem e classificarem os que, dentre
estes, realizam atividades, econômicas ou não, que fujam do que se espera, e até se exige na rua,
2

fazem parte do léxico de representações sociais sobre a população em situação de rua , que
classifica uma série de comportamentos de diversas naturezas exibidos no espaço público como
próprios deste grupo.
Portanto, quer considere-se ou não parte desta população, um indivíduo que se produz
material ou simbolicamente através do uso do espaço urbano, ou que remete de alguma maneira o
imaginário social a estas representações, terá de negociar com uma série de categorias
estigmatizantes (GOFFMAN, 1988) na sua relação com outros usuários da cidade, além de ter seu
quadro de possibilidades de interação com o espaço dimensionado a partir desta classificação.
Isto me despertou muitas indagações a respeito da relação entre os símbolos e categorias que
orientam as representações sociais acerca do grupo de pessoas classificado como população em
3

situação de rua (pop rua ) e também sobre as práticas de interação e apropriação do espaço urbano
operadas pelas pessoas assim classificadas.
Quando ocorre a um transeunte, que tem o automatismo da vida cotidiana interpelado por
um sujeito tocando e cantando em uma esquina, do centro de Niterói por exemplo, perguntar-se o
por quê de alguém estar fazendo aquilo, é nos códigos culturais adquiridos ao longo de sua história
onde buscará os elementos que virão informar sua representação e classificação daquele sujeito, da
prática e do contexto em questão. Porém a relação que irá se desenvolver a partir da atribuição
destas identidades e o acionamento destas representações que estão em jogo não é rigidamente
estruturado, será situacionalmente definida a partir da nossa interação. Nessa perspectiva, a música
tocada pode fazer diferença se lembrar o transeunte de algum momento feliz, se a rua está cheia ou
vazia, silenciosa ou barulhenta, se o dia da pessoa ou o meu está sendo bom ou ruim, os traços das
subjetividades dos atores sociais; etc.
Embora haja significados públicos preexistentes que são acionados para interpretar uma
situação com a qual nos deparamos na experiência urbana, e também formas preestabelecidas de se
comportar nestas situações, elas são suscetíveis a intervenção diversos fatores contextuais e
ressignificações sempre que apropriados e atualizados em função de uma realidade factual
particular, uma vez que os símbolos e códigos públicos s e estruturam a partir da ação (GEERTZ.
2

Estas representações englobam uma série de práticas e comportamentos que não estão só na dimensão econômica.
quanto maior o número destes elementos observáveis em um indivíduo mais facilmente lhe será atribuída a
identidade de “pessoa em situação de rua”.
3
Pop rua é uma abreviação usada por integrantes do Movimento Nacional População de Rua (MNPR), daqui pra frente
irei usá-lo para me referir a população em situação de rua em respeito as categorias identitárias usadas pelo grupo
(mesmo que por um segmento dele, uma vez que a pop rua é um segmento populacional caracterizado de forma
marcante pela heterogeneidade dos indivíduos que o compõem).
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1973). É sobre a impressão e o atravessamento destas representações e códigos públicos sobre a
pop rua no cotidiano destas pessoas que esta monografia se debruça.
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CAPÍTULO I – OLHARES
E como começo de caminho quero a unimultiplicidade
Onde cada homem é sozinho/a casa da humanidade
(Tom Zé)

1.1 Multiplicidade
Proponho uma análise contextual da situação de rua. Opto por uma perspectiva de análise
que compreende tanto o fenômeno quanto o espaço urbano no qual ele se dá enquanto uma
“p rospecção de processos e categorias” (VOGEL, et al, 1981, p. 13) q ue os sujeitos arranjam e
organizam de diferentes formas na dinâmica local de sua vida cotidiana. Com essa concepção
pretendo evitar uma análise determinista que cai no “problema da adequação de forma e conteúdo”
(idem, p.49), e se encerra nas “dicotomias entre o indivíduo e as megaestruturas urbanas
(MAGNANI, 2002, p.17), isto porque a análise de um contexto demanda o diálogo tanto com
abordagens de perto e de dentro ( Idem) focadas nos processos produção de arranjos locais na vida
cotidiana dos atores sociais e comprometidas com a visão etnográfica (Idem, p.15) que visa
introduzir “outros pontos de vista sobre a dinâmica da cidade [...] que passariam despercebidos se
enquadrados pelo enfoque das visões macro” ( Idem, p. 15 e 16), quanto com abordagens de longe e
de fora p autadas em visões analíticas gerais acerca de fenômenos sociais e instituições enquanto
coisas abstratas e sui generis.
Não compreendo a vida prática social e as representações que dela fazemos como se uma
fosse a causa determinante da outra, nem como se existisse uma fronteira nítida que demarca onde
começa uma e onde termina a outra, mas como elementos coalescentes (BERGSON, 1896, p.98)
que se penetram mutuamente em uma multiplicidade indiscernível o nde a percepção de uma delas
vem sempre impregnada d a outra, uma vez que só podemos ter acesso a realidade social por meio
dos símbolos que significam as práticas e elementos componentes desta, e que estes símbolos e
representações só passam a significar algo quando mobilizados por um indivíduo em função de um
contexto específico.
A compreensão que adoto parte de um princípio politético ( NEEDHAM, 1976) de
classificação, onde as categorias “podem constituir-se diferentemente, segundo a variação do
critério referencial” ( VOGEL, et al, 1981, p.128) Segundo este princípio, a percepção que se terá
da situação não verá nela uma essência, natureza ou fundamento ontológico, mas um processo
dinâmico, modulado de acordo com o contexto em questão e do mesmo modo estruturante deste, ela
nos “a parece mais como uma construção social do que uma essência, evitando assim interpretações
definitivas” (LEAL, 2008, p.78).
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Do mesmo modo, o espaço urbano n ão será definido exclusivamente partir dos elementos
materiais que compõem o seu cenário físico, considero principalmente as relações que são tecidas
através dos diversos usos possíveis q ue resultam na dinâmica processual do espaço ( VOGEL, et al,
1981, p 48). O conceito de espaço urbano fará referência então, não só a um lugar, mas ao que nele
pode acontecer gramaticalmente através das “ categorias através das quais os usuários se referem
aos diversos recortes, e o que neles fazem, ou consideram factível” ( VOGEL, et al, 1981, p 47).
No livro “Ensaio Sobre os Dados Imediatos da consciência” Henri Bergson (1889) dá um
exemplo que pode bem ser acionado para elucidar meu ponto de vista. Em determinado ponto do
texto o autor está distinguindo dois tipos de processos pelos quais a nossa consciência passa quando
percebemos a realidade: um que é chamado de multiplicidade quantitativa, e outro chamado
multiplicidade qualitativa.
O primeiro é um processo psicomotor orientado para a ação, ou seja, o nosso corpo, provido
de cinco sentidos, percebe o mundo ao redor e se afeta com ele, os milhares de elementos que lhe
são apresentados são estranhos, são sensações sem sentido. Então o cérebro se pergunta: “o que que
eu vou fazer agora?”. Este processo psicológico continuamente orientado e comprometido com as
coisas físicas do mundo externo é chamado de multiplicidade quantitativa.
Já segundo processo, o de multiplicidade qualitativa, “vem de dentro”, do que Bergson
chama de espírito. Este espírito é um algo além da matéria, um magma q ue arde em nosso interior,
composto da memória de todos os nossos afetamentos desde que começamos a ter percepção das
coisas. Esta memória não é acessível em sua totalidade pela consciência prática, é chamada de
lembrança pura. Por exemplo, quando nos lembramos de alguma casa na qual moramos durante a
infância não somos transportados totalmente para aquele local de modo que possamos acessar todos
os cômodos da casa, ir no quintal depois voltar para dentro. O que lembramos é de algum momento
específico com coisas específicas.
Para Bergson lembramos assim porque a consciência prática foi buscar na memória pura
elementos que estejam relacionados com o momento presente em que o cérebro está se perguntando
“o que que eu vou fazer agora”. Estes elementos “saltam” da memória pura como lembranças
lembrança-imagem, e são estas as acessíveis pela consciência prática.
O exemplo presente no livro que quero trazer é o de quem escuta as badaladas de um sino.
Elas nos informam as horas, e quem escuta as organizará de forma justaposta, uma sucedida da
outra como unidades, até que terminem as badaladas, o número delas corresponderá às horas. Isso é
um processo abstrato e geral que fazemos que Bergson diz que é da multiplicidade quantitativa mas
também sabemos que esta concepção é fruto de um contexto histórico, cultural e social específico
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4

de significação do tempo e as coisas de modo geral enquanto unidades . Mas se pensarmos nas
badaladas como se apresentam aos sentidos as perceberemos cada uma se sucedendo da outra, não
de forma justaposta, mas preenchendo a anterior, os sentidos percebem as badaladas cada uma em
sua unicidade, cada uma produz um estímulo que para a multiplicidade qualitativa não se justapõe
ao próximo, o som das badaladas se sucedem de forma coalescente, como em uma música, em que
não percebemos as notas contando-as como unidades sucedidas umas das outras, mas como uma
mesma coisa em movimento.
Mas nós não percebemos as badaladas nem só como unidades e nem só como barulhos, ao
escutar os barulhos os sentidos se perguntam “o que é isso? que eu vou fazer agora?” E então,
daquele magma indiscernível da memória saltam como lembranças-imagem, as unidades das horas
em função daquele contexto específico. O que acontece, nesse raciocínio bergsoniano, é que uma
“coisa” que vem de “dentro” (mas que não é menos real), se choca com uma “coisa” que vem de
“fora” e o que se tem na percepção presente não é nem uma coisa e nem a outra, mas uma terceira
coisa única que é uma mistura coalescente destes elementos.
Este é um trabalho da área das Ciências Sociais, não da metafísica. Tomei este exemplo
curto de uma obra rica e complexa mais como uma espécie de parábola ilustrativa do que pretendo
analisar. Em uma relação social, quando nos deparamos com um outro e nos afetamos com ele,
interpretamos aquela realidade segundo coisas que nos saltam da memória (no sentido
5

bergsoniano), ou seja de dentro, e também nos vem de cima, da sociedade , e ao mesmo tempo nos
vem do outro (no sentido weberiano de que indivíduos em uma relação estão orientando suas ações
uns em direção aos outros, e também no goffmaniano em que os indivíduos em interação tentam
gerir as impressões passadas, embora o que se dê no contexto seja o produto entre a impressão que
se tentou passar e a que se interpreta pelo outro a partir desta).
Retomemos o exemplo da interação entre um músico de rua e um transeunte, que eu estava a
descrever. Esta relação em questão está acontecendo em um local específico, no centro de Niterói,
em um momento específico, dia tal de 2019. Este momento está no bojo de um contexto histórico
da formação do Estado brasileiro, portanto, atravessada a todos os elementos que a constituíram, as
pessoas nela envolvidas compartilham de uma cosmologia comum, e de diversos modos de pensar
agir, sentir, e significar o mundo, mas tem suas infinitas formas de se distinguirem.

A exemplo da relatividade do modo de percepção do tempo ver “Os Nuer” de E. E. Evans-Pritchard, capítulo: Tempo e
Espaço.
5
No sentido durkheimiano, mas só até certo ponto. Usei o termo “de cima” para não confundir com as coisas físicas
ao redor, definiria como algo que vem “de todos os lados”, esse termo pode ser conveniente se tomarmos o conceito
de Norbert Elias de teias de interdependência. O “de cima” foi escolhido para remeter a ideia de externalidade e
generalidade, porém com mais foco na sugestão de movimentos do que na coerção que se impõe sobre os indivíduos.
4
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Pertencem a classes sociais diferentes, têm gostos distintos, posições políticas opostas,
moram em lugares diferentes da cidade, vão a bares diferentes, foram criados por pais com visões
de criação totalmente distantes. Cada um desses elementos está latente nesta interação. O que vai
definir quais e combinados de que forma, vão ser acionados em determinado momento vai ser a
6

situação social (GLUCKMAN, 1987) em questão, mas esta escolha não é de forma alguma
unicamente efetuada pela racionalidade, o material simbólico que informa nossa atuação nos vem
“de dentro”, “do outro”, e “de cima”, e nos salta a inteligibilidade a partir da atividade prática
cotidiana e pela interação com um outro, e a partir disto que nos salta, agimos.
As diferentes identidades, orientações individuais e sociais dos indivíduos e grupos
envolvidos nas relações vão se entrelaçando e se dissolvendo umas nas outras, que então passam a
acionar outros signos, que remetem a outros códigos. Como diz Geertz (1973) no livro “A
Interpretação das Culturas”, é a ação cotidiana não é um mero reproduzir de estruturas e papéis
sociais, ela estrutura, cria um arranjo dos símbolos, códigos e outros elementos culturais, mas esta
ação é sempre enquadrada por estes símbolos e códigos, que são formas preexistentes.
É essa a perspectiva que adoto para tentar entender a situação de rua, por acreditar que ser
necessária uma abordagem contextual deste fenômeno em seus muitos processos, que leve em conta
os grupos de pessoas que se encontram nesta situação, os outros grupos com os quais eles
interagem, as formas cristalizadas de definição e interação entre estes grupos, assim como as
possibilidades de ressignificação destas formas e a invenção de outras a partir da ação da vida
cotidiana.
É a partir da relação entre o enquadramento de sujeitos nas categorias referentes à
população em situação de rua e a produção material e simbólica da existência cotidiana destas
pessoas que se pode chegar a uma definição de como este fenômeno opera. As práticas cotidianas
de um sujeito que está em experiência com a rua revelam um sem números de códigos elementares
na configuração múltipla da vida social das pessoas que nela se produzem, dão sentido ao seu
existir. Estes códigos são impregnados das representações que o imaginário social faz destes
sujeitos, e estas são profundamente marcadas pelo estigma.
As representações que o senso comum faz da pop rua são como espécies de “caricaturas”
destes indivíduos e a ideia que se tem de fora sobre as práticas sociais que eles executam não tem
relação factual com elas. Acredito que o fato de a sociedade tratar a situação de rua como uma
condição mais sólida e fixa do que ela é, associado a uma concepção da pop rua como pessoas sem

6

Trago este conceito para remeter a ideia de que uma situação social expressa todas as forças em questão em uma
sociedade e nas partes envolvidas.
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agência, e ainda somado a sua constante estigmatização, compõem um trinômio que opera em favor
das desigualdades sociais que perpetuam a situação de rua. É portanto, necessário produzir
ferramentas práticas e analíticas que se contraponham a esta forma de lidar com a questão.
Se a Academia, o Estado e a sociedade se propõem a falar sobre a população em situação de
rua, nos discursos oficiais ou na vida cotidiana, tem a obrigação de fazê-lo levando em conta o
ponto de vista das próprias pessoas assim consideradas. Como dizia, e insistia sempre, Maria Lúcia
7

Pereira , fundadora do Movimento Nacional População de Rua, uma frase que ficou mundialmente
famosa a partir do movimento estadunidense pela inclusão de pessoas portadoras de deficiência,
8

mas que foi incorporada a diversas causas: “Não falem de nós sem nós” .
Sendo assim, o foco central desta pesquisa são os usos feitos da cidade e os significados a
ela atribuídos pela população em situação de rua em Niterói, em relação com as práticas e
comportamentos que remetem os outros grupos urbanos à representações sociais sobre esta
população.
Tem sido realizada uma análise local do fenômeno, por meio de uma pesquisa etnográfica
com pessoas em situação de rua no bairro São Domingos, mais especificamente a partir da Praça
9

Leonel Ramos, também conhecida como Praça da Cantareira . Além desta, disponho também de
uma análise da atuação do Coletivo Remonta Comunidade, projeto que ajudei a construir e que
realiza periódicas ações culturais na Praça visando promover a interseção entre a pop rua, os
ambulantes, transeuntes e pessoas que trabalham ou estudam na Universidade Federal Fluminense
-UFF.
As ações do Coletivo são analisadas enquanto formas de intervenção civil e local. Estes
dados serão situados e correlacionados com algumas questões macrossociológicas referentes a
social da situação de rua em seus aspectos econômicos, históricos e culturais.
A fim de produzir ferramentas de conexão entre estes dados locais e gerais pretendo transitar
por três diferentes dimensões analíticas, que se desdobram em diversas perguntas. Não há pretensão
de dar resolução a todas as inquietações levantadas aqui, nem de fornecer uma “fórmula mágica”
para resolver a questão da situação de rua, mas sim de lançar mão de possibilidades de abordagens
que intercedam as políticas públicas de gestão e as representações sociais sobre a pop rua com a
realidade material e simbólica destas pessoas.

7

Um dos maiores expoentes na luta pelos direitos da população em situação de rua. Líder do Movimento Nacional
População de Rua da Bahia (MNPR-BA) até 2018, ano em que faleceu.
8
“Nós”, a qui faz referência ao povo da rua.
9
Daqui em diante irei me referir a praça como “Praça da Cantareira” em fidelidade a forma local de se referir a este
espaço.
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A primeira dimensão analítica trata da construção social do espaço urbano. Para tentar
entender a respeito dos modos de vida da população em situação de rua, não se pode ignorar os
territórios que ela constrói e pelos quais transita, ou seja, que rua é essa em situação? Como se lida
com a pop rua nas áreas do planejamento urbano, nos diversos trabalhos das Ciências Sociais, e
também na PNPR?
Embora conte com grande heterogeneidade de sujeitos e questões que os atravessam,
compartilha entre outras coisas, do fato de produzir-se econômica e/ou simbolicamente a partir do
uso do espaço urbano, portanto, tanto a rua de asfalto, concreto, corpos e aço, a casa de papelão;
quanto a rua imaginada, a de papel, dos planejadores urbanos e dos planos diretores; e ainda a rua
dos significados, das relações particulares, suas práticas locais próprias e características, a
gramática das atividades cotidianas que se dão em cada rua, praça, cruzamento, viaduto, embaixo
da ponte ou no beco escuro.
Cada elemento destes tem importância para entender o que é a rua para a pop rua, uma vez
que todos produzem efeitos sobre ela. As questões que serão trabalhadas nesta dimensão são: o que
faz com que uma paisagem se caracterize como urbana? Quem é o sujeito que se entende como
componente próprio desta paisagem? Quais práticas e comportamentos são tomadas como legítimos
e a partir de quais processos se cristalizaram enquanto tais? Como se arranja e se exprime o código
que informa aos sujeitos do espaço em questão a forma como devem se comportar ou sanciona as
ações desviantes, ou seja, o que se pode e não pode fazer na rua?
A segunda dimensão analítica é a da dinâmica do processo de categorização da pessoa em
situação de rua, ou seja, uma vez perguntado “o que é a rua?” e “quem usa a rua?”. O próximo
passo será entender o que caracteriza o grupo chamado atualmente de população em situação de rua
10

. O que se procurará entender é quais elementos culturais fornecem dispositivos para que esta

classificação seja operada. Quais são as práticas executadas por quais sujeitos ou grupos, e em quais
contextos, serão categorizadas como próprias, características de alguém em situação de rua, ou seja,
11

o que faz com que alguém classifique outro como pertencente a este grupo . Quem são esse
“alguém” e este “outro”?

Veremos que a classificação oficial já passou por diversas modificações como: “morador de rua”, ou “população de
rua”, ou ainda “povo da rua”, termos pejorativos ainda usados para se referir a população em situação de rua, que
sugerem uma espécie de pertencimento do sujeito ao espaço urbano.
11
Éimportante deixar claro que não pretendo discorrer a respeito das práticas que levam a situação de rua como
realidade objetiva (as causas do fenômeno), mas das que convocam as representações sociais do que deve ser esta
condição à experiência relacional. Aqui não se pretende descobrir as causas sociais da situação de rua, não porque se
desconsidere as questões estruturais que sustentam a precarização da vida, mas porque este trabalho se debruça
sobre o papel das representações e expectativas com relação a comportamentos sociais neste processo.
10
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E a terceira dimensão analítica trata das cotidianas formas de apropriação e (re)significação
da “situação de rua”, em seus usos expressões e singularidades contextuais. Algumas perguntas que
se desdobram são: De que modo a pop rua vive na cidade? Quais territórios, rotas pontos e linhas
eles traçam em seus trajetos? Até que ponto e de que modo ser classificado como em situação de
rua condiciona a experiência urbana de um sujeito?

Através de quais dispositivos estas

representações configuram sua vida cotidiana? Como o sujeito das práticas que são enquadradas
como próprias da população em situação de rua de apropria deste enquadramento e negocia com
seus limites a fim de superá-los, ou seja, quais recursos são empreendidos para interagir com as
representações estigmatizantes de modo a burlá-las ou usá-las a seu favor? De que forma a cidade
se apresenta à pop rua e como ela interage com os elementos do espaço urbano? Qual o significado
da cidade para estas pessoas?
Estas dimensões serão atravessadas, não em sua totalidade, mas nos pontos em que se
relacionam à indivíduos específicos em um local específico: a pop rua na Praça da Cantareira. A
partir da observação das atividades pessoas em situação de rua que costumam permanecer neste
lugar realizam na cidade, do significado elas atribuem a esta situação, e de como elas negociam com
12

os códigos públicos sobre a pop rua, proponho uma concepção deste fenômeno que o desloque do
lugar de realidade dada, sólida, pesada, no qual o sujeito nele inserido é dotado de uma identidade
fixa, para um lugar de realidade situada, que se constitui como tal e se estrutura a partir do encontro
entre o que é socialmente construído e compartilhado e os agenciamentos locais operados na vida
cotidiana, e que por isso, só pode ser entendida a partir dela. O que proponho é entender cada
situação de rua como uma situação, um microcosmos social. Compartilho da noção de Erving
Goffman sobre a experiência da interação:

A minha preocupação ao longo dos anos foi promover a aceitação deste domínio do
face-a-face como um domínio analiticamente viável – um domínio que poderia ser
intitulado, por falta de um nome mais feliz, de ordem da interação – um domínio
cujo método de estudo preferido é a micro-análise (GOFFMAN, 1974, pág. 2).

Atravessando estes territórios, espera-se chegar a considerações locais e pontuais, porém
passíveis de serem relacionadas a muitas outras que as antecedem e que as sucederão, compondo
um quadro cada vez mais completo de percepção do fenômeno social da situação de rua em todas as
suas facetas, quadro este que quanto mais se alargar mais abrirá caminho para um andar em direção
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No sentido em que atribui Geertz (1973) em “A interpretação das culturas”, em que determinadas ações têm um
determinado significado socialmente compartilhado.
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a um entendimento orientado para a superação do estigma vivenciado pela pop rua, e para o seu
pleno acesso e exercício de direitos civis sociais e políticos.

1.2 As lentes do caleidoscópio
Defendo uma concepção da situação de rua como processo sem sujeito típico, que pode se
manifestar quando alguém está trabalhando na rua, está dormindo nela, ou alguém está sempre na
praça, se está “mal vestido”, ou se pede um trocado. Esta pessoa pode estar na rua porque já nasceu
na rua, ou porque não tem casa, porque não quer ir pra ela (o que pode ser por infinitos motivos), ou
não pode voltar pra lá (o que também inclui muitas razões), também pode estar na rua simplesmente
pelo fato de gostar de estar ali, pode ter vindo de longe e não ter como voltar, etc. Eu poderia ficar o
resto desse texto pensando em coisas que as pessoas em situação de rua podem estar fazendo na
urbe ou no porquê estão na rua, tentando estabelecer relações de causa e efeito entre umas e outras,
mas acho que isso seria análogo à caçar borboletas (L
 EACH, 1961, citando Malinowski).
(...) Em vez de colecionar borboletas, procuremos fazer um trabalho inspirado em
suposições. Repetindo, a generalização é indutiva: consiste em perceber possíveis
leis gerais nas circunstâncias de casos especiais; é trabalho de adivinhação, um
jogo, e m que se pode estar errado ou certo, mas se por acaso estivermos certos,
ter-se-á aprendido algo completamente novo (LEACH, 1961, p. 20).

É esta abordagem indutiva a que defendo que se tenha para com a situação de rua, mas
diferente de Leach, neste ponto do texto em que está em uma discussão com Meyer Fortes
(FORTES, 1953, p. 33) sobre matrilinearidade, não pretendo generalizar ou adivinhar, mas
contextualizar e compreender. A situação de rua é um processo social que se manifesta em uma
relação, sempre que existe um alguém que é considerado como mendigo, menino de rua, morador
de rua, povo da rua e que algum outro considera alguém desta maneira. População em situação de
rua é um grupo de indivíduos que são identificados assim em uma determinada situação, e esta é a
única semelhança qualitativamente relevante entre a pop rua em Niterói, em São João Del Rei e em
Bali.
Do fato de estudos e censos sobre a pop rua marcarem a heterogeneidade do grupo podemos
concluir que infinitos são os fatores que podem determinar quem são esse alguém e este outro, e as
formas de gerenciar esta relação serão estruturadas segundo as dinâmicas locais de sociabilidade
mas apoiadas em concepções gerais produzidas a nível macro sobre a questão. Acredito que uma
contribuição pertinente das Ciências Sociais para a análise da situação de rua é observar de ofrma
indutiva, como propôs Leach (1961), no trecho citado acima, os seus processos locais de
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configuração, na relação entre indivíduos que interagem cotidianamente, e ao fazê-lo, manifestam,
ressignificam e atualizam concepções preestabelecidas e comportamentos socialmente esperados
cada vez mais gerais e cristalizados sobre a pop rua.
Esta população faz parte da sociedade civil em geral, e a partir do momento que se considera
a pop rua como um segmento populacional a parte da população brasileira, a exemplo do censo do
IBGE que não coleta dados sobre o grupo, estas pessoas passam a ser destacadas dos direitos
políticos, civis e sociais garantidos constitucionalmente. Nesse sentido as Ciências sociais podem
contribuir de forma efetiva para a questão da situação de rua uma vez que permitem perceber o que
está em questão em determinada situação, ou seja, quais os processos locais de rualização de
pessoas, e o que a sociedade já pensou previamente em fazer em relação a ela. E a partir disto
propor ferramentas contextualizadas de mapeamento e fomento de possibilidades de agência e
participação nos processos políticos e sociais que os atravessem, por parte dos indivíduos que se
percebam ou seja, percebidos enquanto pop rua.
(...)Vive-se em casas, apartamentos ou, no caso do segmento analisado, no espaço
da rua, e esta pode ser uma situação contingente. Ver essa situação como estado e
não como processo é um modo de reiterá-la, sem reconhecer a perspectiva do
movimento de superação – e essa parece ser uma questão central. Estar em situação
de rua ou habitar a rua é diferente de ser de rua. Vista como determinação, uma
situação social pouco apresenta em termos de perspectivas de superação. O termo
processo de rualização parte de uma concepção oposta, na medida em que o
reconhece como processo social, condição que vai se conformando a partir de
múltiplos condicionantes, num continuo, razão pela qual processos preventivos e a
intervenção junto àqueles que estão ainda há pouco tempo em situação de rua
parecem ser fundamentais para que se logre maior efetividade em termos de
políticas públicas (PRATES, et al, 2011, p191).

Para este tipo de abordagem analítica pareceu-me interessante entrecruzar aspectos de três
perspectivas, duas da Antropologia, e uma da sociologia, estes serão os eixos teóricos da
observação do problema, apresento-os a seguir.

1.2.1 Antropologia Hermenêutica ou Interpretativa
As origens da hermenêutica Grécia antiga, quando Aristóteles lança mão do conceito de
hermeneia, inspirado no mito grego de Hermes, o mensageiro do olimpo, a hermeneia seria então
uma espécie de técnica de interpretação da transmissão de mensagens, discursos. A hermenêutica se
difunde enquanto corrente por várias escolas de pensamento a partir do século XIX, com o
paradigma da compreensão das coisas que não são da ordem dos modelos gerais, das regras
objetivas e das verdades cientificistas, propondo uma construção teórica pautada na interpretação
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dos sentidos e significados, em detrimento das fórmulas e estruturas, ela “entra no momento não
metódico da investigação” ( CARDOSO DE OLIVEIRA in Alvarez 2006).
A antropologia hermenêutica ou interpretativa, cunhada por Clifford Geertz em “A
interpretação das culturas”, em 1973 surge no bojo desse pensamento filosófico, o autor constrói
sua teoria social acionando conceitos da Sociologia Interpretativa de Max Webber.
Nas ciências sociais interessamo-nos por fenômenos cuja compreensão empática
constitui tarefa de tipo especificamente diferente daquelas que os esquemas das
ciências naturais exactas podem e se propõem executar; (...) uma das principais
tarefas da análise dos fenómenos sociais consiste, pois, em tornar inteligível a base
subjectiva em que essa análise assenta (WEBBER in GIDDENS, 1994, pág. 206).

Para Geertz (1973) a cultura seria uma teia de significados composta de signos e códigos
socialmente compartilhados q ue servem para dar sentido a nossa experiência social. Nos afetamos
com o mundo e esses afetos nos são estranhos, o que fazemos? Damos um lugar no mundo para
estas experiências por meio do acesso aos significados públicos. Queremos agir no mundo, mas não
sabemos o que fazer, o que fazemos? Comportamo-nos da forma como “deveríamos nos
comportar”, acessando os significantes e códigos públicos, ou nos confrontamos com eles, mas só
partir de seu conhecimento. Nesse jogo também vamos tecendo e nos amarrando em um
emaranhado mais complexo da teia dos significados.

O conceito de cultura que eu defendo (...) é essencialmente semiótico. Acreditando,
como Max Weber, que o homem é um animal amarrado a teia de significados que
ele mesmo teceu, assumo a cultura como sendo essas teias e a sua análise; portanto,
não como uma ciência experimental em busca de leis, mas como uma ciência
interpretativa à procura do significado (GEERTZ, 1973, pág. 15).

Este tipo de análise me parece chave para entender a situação de rua do ponto de vista das
pessoas a ela submetidas, e não como a pensa a estatística, a demografia, a economia e as chamadas
hard sciences em geral, que normalmente são as que mais têm autoridade para falar de questões
sociais. Através da interpretação das teias de significado e da decifração dos códigos locais
intersubjetivos é possível ter acesso a formas concretas particulares de manifestação e
possibilidades de superação da situação de rua, ao invés de se ater ao problema por meio de análises
que se contentam com diagnósticos quantitativos e com o estabelecimento de relações de
causalidade entre a condição de rua e os problemas gerais e individuais.
Faço esta escolha por acreditar que a complexidade dos problemas sociais vivenciados pela
pop rua não podem se resumir as suas causas. A desigualdade social, a condição de extrema
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pobreza, o racismo estrutural, a discriminação, a estigmatização cotidianas, o machismo, trabalho
infantil, a violência sexual, assim como infinitas outras questões sociais profundas podem atravessar
a situação de rua, e cada uma delas deve ser posta em questão para superá-la a nível local, regional,
nacional e global. É justamente por reconhecer a complexidade da questão e a heterogeneidade dos
sujeitos que a experienciam é que defendo uma observação das formas de manifestação e dos
significados locais que ela assume. Se não é possível ainda ter uma abordagem completa e coerente
da situação de rua podemos mapear e dar ênfase nas estratégias de superação agenciadas pelos
sujeitos nesta situação e caminhar em direção a uma resolução horizontal dos problemas sociais aos
quais ela se associa.

1.2.2 Interacionismo Simbólico
Esta abordagem teórica se institui na segunda metade do século XX na América do Norte,
com a chamada Escola Sociológica de Chicago. Com grande foco na microssociologia e nas
análises relacionais intersubjetivas, a forma como as pessoas atribuem situacionalmente
significados sociais a si e a sua agência em interação com os outros é um paradigma central, e
principal força motriz da vida social. Esta escola tem importantes implicações na sociologia
contemporânea, uma vez que dedicou-se a produção de ferramentas analíticas altamente sofisticadas
para a análise de grupos urbanos, desvio social, movimentos sociais, criminalidade, estigma, dentre
outros temas caros ao estudo de sociedades contemporâneas.
Erving Goffman (1922-1982), um dos maiores expoentes desta vertente de pensamento, em
uma das analogias que faz com a vida social em seu livro A representação do eu na vida cotidiana
(Goffman, 1956) compara-a à um drama, uma representação cênica onde as identidades que
transmitimos e que nos são atribuídas são como os papéis de uma peça teatral, e de cada
personagem são esperados comportamentos diferentes que são definidos pelo contexto. O
comportamento vai modular-se dependendo da cena em questão, do cenário e que ela acontece e
dos outros personagens envolvidos.
Com a analogia cênica Goffman não quer dizer que os atores são manipuladores conscientes
da identidade e dos papéis sociais que desempenham, fazendo isso de forma racional consciente e
visando obter o maior lucro com a ação. Este comportamento de manipulação consciente é
percebido enquanto um tipo específico de se portar na vida cotidiana, camada de atuação cínica,
esta se manifesta em contextos e situações particulares, quando o indivíduo não leva em
consideração a interpretação que o outro faz da representação do seu papel naquele contexto, porém
esta não é uma característica da representação do eu em interação.
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Apesar do foco na intersubjetividade o que se observa pelo interacionismo simbólico são
indivíduos em interação social, ou seja, dependendo dos elementos sociais que estão dados em
determinado contexto, como se desenvolvem as relações que nele se estabelecem? Os diferentes
contextos nos demandam comportamentos específicos, dependendo do papel que neles assumimos,
a representação do eu na vida cotidiana é a forma como interpretamos este papel, e nós o
interpretamos porque somos agentes do processo social, mobilizamos diferentes identidades e nos
comportamos de diferentes maneiras segundo podemos ou queremos.
O que define os comportamentos não é portanto a racionalidade do indivíduo é a interação
contextual e situacional, composta pelo cenário físico e simbólico, e pelos atores, que estão
mobilizando papéis e atuando em conjunto com os que são mobilizados por outros. A vida cotidiana
é produto de múltiplos atravessamentos, não há estruturas sólidas que a governam, o que existem
são atores mobilizando selfs (representações do eu) que são contextualizadas por frames
(G
 OFFMAN, 1974) ou enquadramentos.
A atuação dos sujeitos é construída segundo suas próprias motivações, mas para que tenha
um sentido inteligível ao outro é necessário que esta atuação seja enquadrada por formas simbólicas
socialmente compartilhadas. O indivíduo escolhe o papel que vai representar mas o texto e o
arquétipo da personagem são escritos pela sociedade, podemos mudar de papel mas a personagem
que estamos representando deve ser reconhecível ao outro.
O papel de professor, por exemplo, é desempenhado de múltiplas formas particulares, cada
professor terá uma atuação distinta em sala de aula, porém existem formas socialmente
compartilhadas de se exercer este papel, comportamentos que são esperados que sejam exibidos por
essa personagem. Quando o professor sai da sala de aula e vai ao jogo de seu time favorito não se
espera que ele desempenhe o mesmo papel que na escola, os significados socialmente
compartilhados e os comportamentos esperados de um torcedor são muito distantes, porém o
mesmo indivíduo os desempenha na vida cotidiana, além disso, ele também é membro do sindicato,
vai a igreja nos domingos, mas ao bar nos sábados, enfim, o papel que vai desempenhar depende,
como já foi dito, do contexto, e tanto papéis quanto contextos são socialmente construídos e
compartilhados.
Existe sempre uma ação subjacente ao quadro e que não é definida ou
estruturada unicamente pelo seu objeto, mas também por técnicas que são
socialmente reconhecidas, ou seja, por um contexto de uso. O
enquadramento (framing) exige técnica e arte, é um artifício, ou artefato,
que condiciona a percepção e a experiência (NUNES, 2013, pág. 151).
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É indispensável levar em conta esta perspectiva teórica para entender a situação de rua do
ponto de vista que me proponho, uma vez que ela permite acessar tanto os signos de identificação
da pop rua e os comportamentos socialmente compartilhados e que se espera que sejam adotados
pelo grupo, quanto a atuação dos indivíduos que o compõem e os artifícios usados para
representarem seus múltiplos papéis sociais.

1.2.3 Situações Sociais
Foi o antropólogo Max Gluckman (1911-1975), estrutural-funcionalista britânico fundador
da escola de Antropologia de Manchester quem lança mão deste conceito. O autor faz uma
reformulação da ideia de estruturas nesta tradição do pensamento. Diferente de Radcliffe-Brown
(1973) e E.E. Pritchard (1940) que buscavam análises de leis gerais, padrões de relações e regras do
comportamento que estruturam e coagem a sociedade, Gluckman dá ênfase nas situações sociais
como estruturantes dela. Nesta abordagem as estruturas são vistas enquanto uma série de situações
sociais na qual indivíduo se inserem em grupos e exibem comportamentos que podem se relacionar,
a partir da observação e descrição etnográfica, aos de outras situações sociais. O foco não está no
formato da estrutura, mas sim nos processos estruturantes, na forma como as pessoas estruturam
suas ações em diferentes contextos marcados por diferentes forças sociais.
Distinguindo-se da tradição antropológica clássica voltada para a observação de
comportamentos particulares de um povo distante do seu próprio, o autor sul africano observou as
situações sociais nas quais estavam inseridos tanto sul africanos, quanto ingleses, trazendo a tona à
violência do processo colonial e a desigualdade racial como processos não passíveis de serem
ignorados. Analisar as situações sociais com todos os elementos que a atravessam permitiu que
Gluckman pudesse dar centralidade a dimensão política uma vez que a descrição da forma como os
grupos em interação se comportam evidencia as relações de poder a qual estão submetidos.
Esta contribuição foi muito importante no distanciamento do etnocentrismo pela
antropologia que até então tentava descrever culturas que chamava de “primitivas”, colhendo
aspectos de seus modos de vida e sua cosmologia como se estivessem em “extinção” pelo processo
de mundialização do capitalismo. Esta análise não dava lugar às relações violentas de poder entre a
Europa e os países colonizados, a exemplo de E.E. Pritchard que fez sua etnografia dos Nuer (1940)
em meio a um violento processo de colonização e não capta nenhum elemento deste.
Essa abordagem é de grande valia para o estudo de sociedades modernas, por um lado
dinamiza a noção de estrutura deslocando-a de seu lugar tradicional de regra/padrão para o de um
efeito do caráter estruturante da relação entre indivíduos inseridos em grupos, por outro introduz os
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indivíduos e grupos como agentes de poder nas situações em que estão inseridos, não só como
meros reprodutores de papéis sociais.

Quando se estuda um evento como parte do campo da Sociologia, é conveniente
tratá-lo como uma situação social. Portanto, uma situação social é o
comportamento, em algumas ocasiões, de indivíduos como membros de uma
comunidade, analisado e comparado com seu comportamento em outras ocasiões.
Desta forma, a análise revela o sistema de relações subjacente entre a estrutura
social da comunidade, as partes da estrutura social, o meio ambiente físico e a vida
fisiológica dos membros da comunidade (GLUCKMAN in FELDMAN-BIANCO,
1987, pág.238).

Para Gluckman a análise antropológica deve focar na observação e descrição do
comportamento de grupos e indivíduos em diversas situações sociais a partir da relação entre elas
chegar a esquemas de como se arranjam esses comportamentos e situações em determinado
momento, ao longo de processos. Para o autor a estrutura é sempre temporária e modelável.
Adoto esta abordagem como chave analítica pois acredito não ser frutífero empreender
esforços na abstração de regras de funcionamento da questão social da situação de rua, nem padrões
de comportamento que são seguidos pela pop rua ou estruturam suas relações uns com os outros e
com os diversos outros grupos urbanos. O que acho válido, e nesse sentido é que Gluckman fornece
um caminho bem aberto para se trilhar, é observar diferentes casos se perguntando: “Em quais
situações sociais se manifesta a situação de rua?”; “Que situação de rua é essa?”; “De quais
elementos socialmente construídos as pessoas se valem para agir nas relações atravessadas pela
situação de rua?”.
É somente na observação de diferentes situações nas quais a pop rua está inserida em meio a
outros grupos é que se pode chegar a uma análise que leve em conta, de fato, a heterogeneidade do
grupo; a situacionalidade das manifestações da situação de rua; as relações de poder que se dão
nestas situações; e a complexa teia de outros fenômenos sociais na qual ele está emaranhado, estas
que são sempre situacionalmente definidas.
Estas três vertentes teóricas foram incorporadas ao olhar da pesquisa como uma espécie de
bricolagem (CERTEAU, 1980), ou seja, organizei este léxico teórico de forma combinada em
função de um problema específico resultante da minha atuação enquanto pesquisador. O encontro
entre estas abordagens, assim como o encontro entre minha cosmologia e a do grupo com o qual fiz
esta pesquisa produzirá, acredito, um algo novo que carrega elementos de tudo isso, mas não se
define unicamente por nenhum deles.
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1.3 A prática
Fui apresentado a Niterói pela pop rua, portanto a relação que desenvolvemos a priori se deu
em função das minhas necessidades práticas de me estabelecer na cidade. Quando cheguei de Minas
Gerais, ao fim do ano de 2015, não tinha onde morar e por tanto tive de residir por volta de um mês
na Praia do Gragoatá, localizada próximo ao Campus Gragoatá da Universidade Federal
Fluminense, até ter dinheiro para pagar um aluguel. Foram as pessoas em situação de rua ao redor
do campus que me apontaram os locais onde poderia trabalhar, dormir, tomar banho, comer, onde
haviam aluguéis baratos, entre outras coisas.
Apesar de esta experiência ter sido determinante para as questões suscitadas neste trabalho,
quando decidi fazer esta pesquisa estava ciente de que ela não me dotava de nenhuma espécie de
autoridade para falar sobre aquelas pessoas. Portanto minha primeira preocupação para realizar a
investigação foi a de como produzir dados de forma dialógica, partindo da minha afetação com
relação ao encontro com aquelas realidades, mas não resumindo a impressões individuais,
comprometido com a captação do maior número de elementos possíveis do ponto de vista da pop
rua sobre si mesma, sobre a sua realidade e sobre o meu lugar enquanto observador e agente do
seu cotidiano.
Ver-nos como os outros nos vêem pode ser bastante esclarecedor. Acreditar que os
outros possuem a mesma natureza que possuímos é o mínimo que se espera de uma
pessoa decente. A largueza de espírito, no entanto, sem a qual a objetividade é nada
mais que autocongratulação, e a tolerância apenas hipocrisia, surge através de uma
conquista muito mais difícil: a de ver-nos, entre outros, como apenas mais um
exemplo da forma que a vida humana adotou em um determinado lugar, um caso
entre casos, um mundo entre mundos (GEERTZ, 1973, p.30).

Desse modo, o método etnográfico como propõe Gueertz (1973) enquanto uma descrição
densa da forma como pessoas de um grupo local específico significam a sua realidade e dão sentido
às suas ações cotidianas pareceu-me uma forma interessante de investigar as questões que me
intrigavam.
Após um mês vivendo nas ruas próximas ao campus, e dois anos vivendo no bairro de São
Lourenço, local mais afastado da universidade, fui contemplado com uma vaga na Moradia
Estudantil da Universidade Federal Fluminense, localizada no interior do Campus Gragoatá, em
frente à Praça da Cantareira. Este acontecimento proporcionou-me a estabilidade e o tempo de
estabelecer uma relação com a pop rua na Praça que extrapolava as interações orientadas pelo
automatismo prático da vida cotidiana.
Além de ser mais um transeunte que passa pela praça para ir e vir para casa, passei a dedicar
semanalmente períodos de tempo para estar com as pessoas em situação de rua naquele local,
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acompanhando seus trajetos e práticas, e indagando-os a respeito do significado que atribuíam a
tais. Fiz a escolha deste local por acreditar que o fato de já ter desenvolvido uma relação anterior
com essas pessoas baseada na produção da realidade a partir do uso da rua, me proporcionou um
papel menos destacado daquele grupo.
Eles já sabiam que vim para esta cidade para cursar Sociologia e também dos percalços
desta caminhada. Quando lhes apresentei a pesquisa, disse que a cidade a qual havia sido
apresentado durante o tempo que vivi em um bairro afastado e me locomovia para vir à
universidade era completamente diferente da que havia conhecido com eles quando cheguei, e que
agora que residia na Universidade, dispondo de mais tempo, queria investigar essa relação entre as
muitas comunidades que podem haver em uma cidade.
Diferencio-me do grupo com o qual realizo esta pesquisa em muitos aspectos, mas o fato de
minha presença já ser familiar e de ter passado a ser constante desde que mudei para a Moradia me
dava acesso a informações sobre os modos de vida daquelas pessoas que puderam ser captadas de
forma muito mais orgânica do que se escolhesse um grupo de pessoas de outro pedaço
(MAGNANI, 2002) da cidade, com o qual só estabeleceria a relação na condição de pesquisador.
Caso fizesse deste modo restringira-me simplesmente a observação e descrição de comportamentos,
aos quais teria acesso de forma generalista e distanciada.
A escolha de um grupo próximo (geográfica e simbolicamente) é estratégica no sentido de
que neste caso a observação dos comportamentos é um processo cotidiano constante, o trabalho que
se deve empreender a partir disto é o de estranhamento desta proximidade, de descrição densa da
forma com as pessoas atribuem sentido a suas práticas sociais, de interpretação dos dados obtidos, e
de análise concatenada com as diversas teorias sociais.

(...) A cultura é tratada de modo ma efetivo, prossegue o argumento, puramente
como sistema simbólico (a expressão chave é, "em seus próprios termos"), pelo
isolamento dos seus elementos, especificando as relações internas entre esses
elementos passando então a caracterizar todo o sistema de uma forma geral, de
acordo com os símbolos básicos e torno dos quais ela é organizada, as estruturas
subordinadas das quais é uma expressão superficial, ou princípios ideológicos nos
quais ela se baseia. (...)
Deve atentar-se para o comportamento, e com exatidão, pois é através do fluxo do
comportamento, ou mais precisamente, da ação social, que as formas culturais
encontram articulação. Elas encontram também, certamente, em várias espécies de
artefatos e vários estados de consciência. Todavia, nestes casos o significado
emerge do papel que desempenham (Wittgenstein diria seu "uso") no padrão de
vida decorrente, não de quaisquer relações intrínsecas que mantenham umas com as
outras (GEERTZ, 1973, p12).
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A análise dos significados que a pop rua atribui a suas ações, aos outros grupos com os quais
interage é peremptória para uma abordagem da situação de rua, mas com já foi dito na sociologia
marxista, não basta só que interpretemos o mundo “o que importa é transformá-lo” (MARX &
ENGELS, 2015, p.535). Eu precisava de uma atuação com relação a situação de rua que produzisse
efeitos práticos com relação a esta questão no local em que escolhi. É nesse ponto que o Coletivo
Remonta Comunidade e o Projeto de Extensão “A População em Situação de Rua, a Praça, a
Universidade e a Potência dos Encontros” se inserem neste trabalho.
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CAPÍTULO II – O CENÁRIO
O sol nasce e ilumina as pedras evoluídas
Que cresceram com a força de pedreiros suicidas
Cavaleiros circulam vigiando as pessoas
Não importa se são ruins, nem importa se são boas
(Chico Science e Nação Zumbi)

2.1. A rua de papel
A Praça Leoni Ramos, conhecida como Praça da Cantareira, nome recebido devido a antiga
instalação da Estação das Barcas da Companhia Cantareira e Viação Fluminense nas Docas, prédio
tombado como patrimônio cultural pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac).
Localizado em frente a praça, na rua Alexandre Moura, o prédio inaugurado em 1906 era usado
como estaleiro para realização dos consertos nas barcas que faziam o trajeto Rio-Niterói. Foi
incendiado pela população em 1959 no evento conhecido como revolta das barcas, e m uma
manifestação sobre a insatisfação com o serviço de transporte público oferecido. Inutilizado como
estaleiro após a construção do Aterro Praia Grande na orla de Niterói, depois de ser apropriado para
diferentes fins (como garagem de bondes, de ônibus etc.) e cedido pela Companhia de Navegação
do Estado do Rio de Janeiro (CONERJ) à Prefeitura de Niterói, sob condição de a função social
permanente do imóvel ser a de centro de atividades culturais, o espaço hoje é utilizado pelo capital
privado onde funciona um restaurante gourmet e um galpão que é alugado para a realização de
eventos, nenhum dos dois atende o público local e nem as demandas culturais que deveria por
determinação da função social do imóvel.
1 - Mapa da região da Praça da Cantareira

Fonte: Google Earth
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Assim como as Docas, a região da Praça da Cantareira conta com referenciais arquitetônicos
que remetem a todos os movimentos urbanísticos pelos quais a cidade passou, entre construções,
edificações e ruínas. A paróquia de São Domingos, primeira edificação da antiga Vila de Praia
Grande que viria a se tornar no município de Niterói, os antigos casarões que circundam o local e
hoje se transformaram em cortiços ou estabelecimentos comerciais, assim como a própria praça,
antigo largo de São Domingos, remetem ao período colonial, quando ainda era por ali que os
passageiros vindos da Cidade do Rio desembarcavam.
As Docas, algumas outras casas, e o que sobrou dos antigos trilhos do bonde que passava
por ali remetem ao início do século XX, quando Niterói foi re-instituída como capital do estado do
13

Rio de Janeiro (1903) e deu início à uma série de reformas urbanísticas que ficaram conhecidas
como “Renascença Fluminense”.
O campus Gragoatá, da Universidade Federal Fluminense cujas obras começaram em 1977
após a desapropriação de duas áreas da parte Sul do Aterro Praia Grande, ocupadas por pescadores,
remete as reurbanizações que ocorreram após a construção deste aterro fundado entre 1971 e 1974
após a destruição do Morro de parte o Morro do Gragoatá, localizado próximo à Praça.
Também o Centro Petrobras de Cinema/Centro BR de Cinema, projetado pelo arquiteto
Oscar Niemeyer para ser o maior museu de cinema do Brasil remete às reformas urbanísticas de
arquitetura modernista que deram origem ao caminho Niemeyer, cujas obras tiveram início em 2002
e que consiste no segundo maior conjunto de obras planejado pelo arquiteto, estendendo-se por 11
quilômetros da orla do município.
O local é dividido em dois espaços independentes: a Reserva Cultural, com cinco salas de
cinema, café, bistrô, hamburgueria artesanal e livraria, que oferece serviços que não são condizentes
com a renda dos moradores locais, nem dos estudantes da Universidade; e o prédio administrado
pela prefeitura — em formato de rolo de filme —, onde deveria funcionar o Museu Petrobras de
Cinema, e auditório e as salas para produção audiovisual. O museu até hoje não foi inaugurado e
somente o auditório funciona, ali acontecem eventos, em sua maioria, pagos.
Localizada entre as ruas: General Osório, José Bonifácio, e Alexandre Moura, a praça possui
uma estátua do busto de Dom Pedro II em cima do globo terrestre na região central. Alguém que
parar na rua Gen. Osório, virado para a Praça, verá no centro desta a parte de trás do busto de D.
13

Niterói (que em tupi significa “água escondida”) foi declarada capital do Rio de Janeiro em 1834, mas após
insurreição da marinha que reivindicava o cumprimento da Constituição de 1891, que obrigava a realização de eleições
presidenciais para a escolha do sucessor de Deodoro da Fonseca, presidente que havia renunciado ao cargo em 1891
quando a cidade foi bombardeada, o título de capital foi transferido para Petrópolis, e restituído a Niterói na data que
afirmei no texto.
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Pedro II; do lado direito da praça verá um ponto equipado com bancos e mesas com tabuleiros para
Dama e Xadrez embutidos; ao lado esquerdo de trás da estátua, outro ponto com brinquedos para o
lazer infantil (dois balanços, e um escorregador); a praça também é cercada de canteiros
arborizados, na região central há uma Mangueira, um senhor que diz que foi quem a plantou
costuma recolher as mangas assim que amadurecem.
 2 - Vista para a Praça da Cantareira pela rua Gen. Osório.

Fonte: Google Earth

Nos fundos da praça, de frente para a estátua, haverá um espaço aberto e calçado, e com
exceção da rua Alexandre Moura (onde se localizam as Docas e o Campus Gragoatá), todas as
outras ruas que cercam a Praça estão repletas de bares e restaurantes estabelecidos nos antigos
casarões; durante a noite haverão diversos vendedores ambulantes informais e barraquinhas
licenciadas pela prefeitura ocupando pontos específicos da Praça. A arquitetura do local é eclética e
o espaço é marcado pela diversidade de estabelecimentos que visam atender diferentes segmentos
da população, o que faz da “Cantareira” um espaço por onde circulam pessoas múltiplas cores,
gêneros, ideologias e classes sociais.

2.2. A casa de papelão
A dinâmica de sociabilidade da praça da cantareira está intrinsecamente relacionada às
atividades noturnas ali realizadas. A praça é o lugar de maior efervescência cultural e
permissividade com relação a práticas boêmias na cidade de Niterói. Trata-se do principal local
onde são exercidas as atividades relacionadas ao lazer por parte de diversos grupos urbanos.
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Trata-se de uma mancha ( MAGNANI, 2002) local que comporta equipamentos urbanos que
satisfazem aos modos de sociabilidade de diversos grupos, e que, portanto é um ponto de referência
para cada um destes. Na praça existem bares e restaurantes (a exemplo das Docas) que atendem as
pessoas de classes sociais mais abastadas; também os que atendem as classes mais populares (como
as pizzarias e restaurantes, do lado direito de quem está de frente para o busto de D. Pedro, e os
botequins, armazéns e padarias dos casarões do lado esquerdo e na parte de trás); os ambulantes e
barracas que atendem os transeuntes e as pessoas que preferem se apropriar da praça pública a
sentar em uma das mesas dos bares; também as mesas com tabuleiros; os brinquedos infantis;
possui bancos planos e extensos propícios para pessoas em situação de rua repousarem; e diversos
outros equipamentos que atraem os mais diversos grupos.
Esta mancha é composta por diferentes pedaços (MAGNANI, 2002), que se constituem pela
apropriação regular de pontos da mancha por parte de determinados indivíduos pertencentes à
determinados grupos, que cotidianamente se reúnem em um local para exercer uma prática comum.
Em meio aos muitos pedaços que uma mancha pode conter, as fronteiras que separam uns dos
outros são definidas segundo o compartilhamento de práticas de apropriação daquele espaço e de
concepções sobre ele e o que se pode, deve ou não é permitido, não deve-se fazer ali. As pessoas
que compartilham destes elementos citados tendem a se aproximar umas das outras na vida
cotidiana naquele espaço, e se identificam entre si por causa do que compartilham, além de se
distinguirem das que não estão inseridas nestes sistemas de relações. É dessa forma que os
diferentes grupos que frequentam a Praça da Cantareira se fundem e se fissuram.
Apesar de haver um léxico verificável dos principais grupos frequentadores da praça (como
os moradores locais, a pop rua, os ambulantes e os universitários), o pertencimento de um indivíduo
a estes grupos é situacionalmente definido, além do fato de que este sempre pertence a mais de um
ao mesmo tempo. Um estudante universitário pode, por exemplo, morar no entorno da praça, ou
estar em situação de rua.
14

O fato de a Praça da Cantareira representar uma área de permissividade à práticas boêmias

está relacionado a revitalização das redes locais de sociabilidade ocorridas após a Companhia de
Navegação do Estado do Rio de Janeiro (CONERJ) ceder o espaço do antigo estaleiro à Prefeitura
de Niterói, sob forma de comodato, com a condição de que o lugar deveria ter função social de
abrigar um centro cultural permanente, em 1994. Na sequência disso, foi instaurado no local a

Chegando a ser conhecida por alguns como “Lapa de Niterói” ( a Lapa é uma região do município do Rio de Janeiro
também conhecida pela permissividade a tais práticas).
14
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Estação Livre Cantareira, p ólo cultural berço de movimentos de grande impacto na arte nacional
como o Pop Goiaba, Arte Jovem Brasileira e Araribóia Rock.
A instalação da “Estação Livre Cantareira”, somada a inauguração do Campus Gragoatá, na
mesma época, movimento de transformação dos antigos casarões que circundavam a praça em
bares, e sua inserção no trajeto Caminho Niemeyer, causaram forte efervescência da vida noturna
do local, o que ao longo das últimas décadas culminou no atual significado que a praça possui no
imaginário da cidade que é o de lugar apropriado para práticas noturnas de lazer; onde os códigos
públicos que enquadram os comportamentos socialmente exibidos são caracterizados pela alta
permissividade com relação a grupos e práticas cotidianamente abomináveis e/ou estigmatizantes
(como a concentração da pop rua; comércio informal; comércio ilegal; consumo público de drogas,
entre outros); de ponto de encontro de diferentes grupos urbanos e de lugar onde há um fluxo
frenético de indivíduos das mais diversas classes sociais.
Vale lembrar que antes destes acontecimentos a Praça da Cantareira, que nos primórdios do
município fora o principal local de concentração e fluxo de pessoas, na década de 1960, após a
retirada dos bondes que cortavam a cidade e necessariamente passavam por ali, ocorrida para
efetivar a instituição da companhia Serve (Serviço de Transporte Coletivo do Estado do Rio de
Janeiro), mais tarde transformada em CTC-RJ (Companhia de Transportes Coletivos do Rio de
Janeiro), que seria extinta pela concessão do serviço de transporte público à administração de
empresas privadas na década de 1990, perdera grande parte dos sujeitos que participavam da
construção da gramática cotidiana do uso do espaço, causando um forte impacto nas redes de
sociabilidades que até então haviam sido tecidas naquele local. Esvaziada, a praça tornara-se um
ponto marginalizado, desdenhado pelo poder público e evitado pelos atores sociais que passavam
por ali com medo e sem expectativas de desenvolverem laços ou constituírem grupos que se
encontram naquele local.
Atualmente, apesar dos recentes movimentos contra as atividades culturais na Praça da
15

Cantareira por meio das políticas de choque de ordem , o lugar abriga a maior efervescência
cultural da cidade. Durante o dia é ocupada pela pop rua, trabalhadores e moradores dos entornos, e
também com uma agenda noturna em praça pública que ocupa todos os dias da semana. Nas
segundas feiras, uma sim uma não, acontece o Forró Tradicional Erva Doce; todas as terças feiras
acontece a Roda Cultural da Cantareira, roda de rima que reúne mc’s e muitos outros grupos
locais; nas quartas feiras, uma vez por mês ocorre a feira de produtores locais na Praça da
Cantareira, e todas as quartas o evento Arte na Rua promovido pela prefeitura na Praça Zumbi dos
15

Falarei deste assunto em uma sessão posterior.
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Palmares (em frente a parede lateral das Docas, entre a praça da Cantareira e o Campus Gragoatá);
nas quintas feiras acontece o Baile do Camelô, q uando diversos vendedores ambulantes e barracas
colocam suas caixas de som na praça e reúnem pessoas de diversas localidades, este é o dia que
16

mais concentra o público, chega a ser difícil se movimentar pelo local nas noites de quinta feira ;
na sexta feira as atividades são mais reduzidas, uma vez que as noites de quinta costumam perdurar
às vezes até a tarde de sexta, este é normalmente o dia escolhido para serem realizadas as ações do
Coletivo Remonta Comunidade; os finais de semana excedem o costumeiro, quando o movimento
da praça é majoritariamente diurno e realizado principalmente pela pop rua e pelos moradores e
trabalhadores do bairro, ainda sim, nestes dias, como em todos os outros, os bares do complexo
gastronômico c om suas mesas na rua aglomeram muitos grupos, e os vendedores ambulantes, dias
em maior número, outros em menor, colocam suas caixas de som na praça. Deste modo Cantareira
tem sua agenda preenchida por atividades noturnas e planejada em função destas, como diz Seu
Júlio, um senhor em situação de rua na praça: “a canta não faia”, respondendo a uma pergunta
feita sobre a possibilidade de se comprar cerveja no local em horários inóspitos.

16

Um dos fatores que se relaciona a isto é o de que muitos estudantes da UFF que vêm de fora, e que compõem
grande parte do público da Cantareira retornam para suas residências na sexta feira.
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CAPÍTULO III – OS PERSONAGENS – POP RUA – QUEM SÃO?
A cidade se encontra prostituída por aqueles que a
usam em busca de saída, ilusora de pessoas de outros lugares
(Chico Science e Nação Zumbi)

3.1. Para o Estado
O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome caracteriza a pop rua enquanto:
Grupo populacional heterogêneo, caracterizado por sua condição de pobreza
extrema, pela interrupção ou fragilidade dos vínculos familiares e pela falta de
moradia convencional 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 (Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 2006, pág.8).

Esta categorização oficial não existe desde sempre e nem é a única que se opera sobre
pessoas em situação de rua, as formas de classificação destas por meio do Estado e da mídia têm se
modificando ao longo da história, e além disso, as apropriações contextuais destas classificações
instituídas as (re)significam e se atualizam a partir de múltiplos elementos definidos pela dinâmica
com que se dá a interação em questão naquela situação social, onde se dispõem coalescentes, tanto
as formas cristalizadas de definição de um grupo quanto as fissuras e fusões entre diferentes grupos,
que se fazem possíveis a partir das estratégias utilizadas para a invenção do cotidiano dos
indivíduos que pertencem a estes grupos (sempre a mais de um ao mesmo tempo).
É importante dar atenção às formas como a sociedade pública e/ou institucionalmente
classifica os diferentes segmentos populacionais e fenômenos sociais, uma vez que estas dão um
enquadramento as possibilidades de interação e gestão destes grupos e fenômenos. A exemplo da
definição do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que sugere causas
(fragilidade de vínculos familiares, situação de extrema pobreza e falta de moradia regular) e
formas de apresentação da situação de rua (habitar logradouros públicos e áreas degradadas), e ao
fazê-lo “situa” este fenômeno no campo do desenvolvimento social e delega sua manutenção às
instituições do Sistema Único de Assistência Social (SUAS, instituído pela Política Nacional de
Assistência Social - PNAS - de 2004), ou da Segurança Pública (controlando os lugares onde estas
pessoas podem transitar e permanecer e fornecendo abrigos planejados para serem utilizados
ocasionalmente, como fica explícito na última frase da citação apresentada acima).
Mas será que esta definição da pop rua dá conta da heterogeneidade que caracteriza estes
segmentos da população? Será que a assistência social e a segurança pública são as únicas, ou as
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mais eficientes formas de se gerir este fenômeno tão complexo a nível social? A resposta é não, e o
próprio Estado atualmente lida com a situação de rua por um viés diferente.
O decreto número 7.053 de 23 de dezembro de 2009 institui a Política Nacional para a
População em Situação de Rua – PNPR, delineada em 2008 após um amplo debate entre
representantes do governo e da sociedade civil. A política foi estruturada a partir de dois eixos: a
“verticalidade federativa”, que “conjuga as ações municipais, estaduais e federais, que devem
trabalhar em complementaridade para atender às demandas da população” (PNPR, 2008), assim
como o eixo da interdisciplinaridade e da intersetorialidade que se estrutura pelo comitê
intersetorial composto por nove membros da sociedade civil, indicados por representantes da pop
rua, pela secretaria especial dos direitos humanos da presidência da república, e pelos ministérios:
da justiça; da saúde; da educação; das cidades; do trabalho e emprego; dos esportes; da cultura; e do
desenvolvimento social e combate à fome. Este importante movimento “desloca da Assistência
Social a responsabilidade exclusiva pelo atendimento a este segmento”. A pop rua em direção a
uma abordagem interdisciplinar do fenômeno.
A PNPR só se fez possível a partir do reconhecimento da complexidade do fenômeno da
situação de rua que se deu primeiramente a partir das reivindicações protagonizadas pela própria
pop rua desde a década de 1960, quando já ocorriam tentativas esparsas de organização pelas
cidades brasileiras, e principalmente a partir da década de 1990, com a fundação do Movimento
Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (que emerge de setores da pop rua), e do MNPR
(já que se inicia da união de diversos setores da pop rua após a chamada “chacina da Sé” em São
Paulo, onde sete pessoas em situação de rua foram brutalmente assassinadas).
Também os Encontros Nacionais Sobre a População em Situação de Rua, que passaram a
ocorrer a partir de 2005. O Grupo de Trabalho Interministerial e a Pesquisa Nacional da População
em Situação de Rua, realizada pelo MDS e o Meta Instituto de Pesquisa e Opinião entre os anos de
2007 e 2008, que levantou dados quantitativos, sócio-demográficos e econômicos sobre a pop rua,
coletados em 48 municípios e 23 capitais, tornaram possíveis um dimensionamento do fenômeno a
nível Nacional e um delineamento de formas de manutenção mais coerentes com a realidade e
menos comprometidos com os estigmas e com a lógica da caridade do assistencialismo e da
higienização social - historicamente acompanham a definição do grupo e as formas de se intervir
nele.
Este exemplo não é um histórico das categorizações nem das formas de gestão da população
em situação de rua. O que pretendi foi elucidar um breve momento de mudança nas formas

41

institucionais de lidar com essa população, evidenciando a ligação deste com um processo de
ressignificação das formas de se concebê-la.
O processo institucional que acompanha a criação da PNPR está intrinsecamente
relacionado a um processo de reconhecimento e reivindicação de direitos políticos, civis e sociais
que não existiam, ou não foram efetivadas. Este segundo processo a que me refiro, se não se faz
possível no interior da realidade que está dada, uma vez que nela não tem lugar, emerge a partir das
táticas e estratégias que os grupos e indivíduos fazem uso ao negociar com as formas preexistentes,
que se infiltram nos interstícios das formas instituídas e profanam a aparente ordem que ali se
dispõe, criando novas possibilidades, novas relações de forças, novos campos de expressão de
afetamentos. Para Michel de Certeau, quem lançou mão desses conceitos no seu livro “A invenção
da vida cotidiana”:
Chamo de estratégia o cálculo (ou a manipulação) das relações de forças que se
torna possível a partir do momento em que um sujeito de querer e poder (uma
empresa, um exército, uma cidade, uma instituição científica) pode ser isolado. A
estratégia postula um lugar suscetível de ser circunscrito como algo próprio e ser a
base de onde se podem gerir as relações com uma exterioridade de alvos ou
ameaças (os clientes ou os concorrentes, os inimigos, o campo em torno da cidade,
os objetivos e objetos da pesquisa etc.) (Certeau, pág. 99, 1994).

Ainda na página seguinte:
(...) 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 lugar senão o do outro. E por isso deve jogar com o terreno que
lhe é imposto tal como o organiza uma lei de uma força estranha. Não tem meio
para si 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 Büllow, e no espaço por ele controlado. (CERTEAU, 1994,
pág.100).

Com a mesma potência que as pessoas em situação de rua reinventam sua realidade, as
forças que vão contra este movimento (re)moldam e confrontam-se novamente com este grupo.
Apesar dos muitos avanços ocorridos no campo das políticas públicas para a população em situação
de rua, como o aparato político-institucional do SUAS e da PNPR já citados, e as também já
mencionadas muitas conquistas do MNPR na última década pode-se notar uma série de retrocessos
e ataques a pop rua.
O acontecimento dos “grandes eventos” que ocorreram no Brasil, a Copa do Mundo (2014),
e os Jogos da XXXI Olimpíada (2016) é acompanhado de uma série de políticas de “higienização
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social” dos espaços públicos e reordenamento urbano, que tinham como objetivo preparar as
cidades para a chegada da burguesia internacional que viria aos eventos.
Grupos como a pop rua, usuários de crack, trabalhadores (as) da prostituição; catadores de
materiais recicláveis, dentre outros socialmente estigmatizados sofreram fortes ataques por parte do
Estado em uma tentativa de mascarar as contradições inerentes ao sistema capitalista e a extrema
desigualdade social produzida, estimulada, não combatida e evidente nas cidades do Brasil, país
onde segundo o IBGE (2018) os 1% mais ricos da população ganham cerca de 34 vezes o valor que
17

os 50% mais pobres .
No Rio de Janeiro dois exemplos destas políticas são: o Projeto Porto Maravilha, parceria
público-privada realizada pelo consórcio Porto Novo (composto pelas empresas Odebrecht, OAS e
Carioca Engenharia). O projeto teve início em 2009 (No governo Eduardo Paes), com prazo de 30
anos para a conclusão e um custo multibilionário. Prevê a reurbanização da zona portuária da cidade
do Rio de Janeiro que inclui os bairros da Saúde, Gamboa e Santo Cristo, ampliando vias,
modificando a infraestrutura urbanística e utilizando-se de logradouros públicos para construção de
estabelecimentos que são administrados pelo capital privado e tem como público alvo a burguesia
internacional. Muitos galpões ocupados e moradias irregulares foram desapropriadas violentamente,
e locais com grande importância histórica na vida pública local mudaram completamente seu
aspecto físico e os códigos que informavam o comportamento que se deveria ter naquele espaço.
Estas reformas estão no bojo de um processo de homogenezeização e padronização das
grandes metrópoles mundiais (BORJA e CASTELLS, 1996; ARANTES, 2000; VAINER, 2000b).
Para que as cidades tornem-se sedutoras para a burguesia e o capital financeiro internacional, é
necessário que a infra-estrutura urbana e as redes locais de sociabilidade dos polos por onde tais
atores transitam deem lugar a estrutura física e simbólica de uma cidade global (S
 ASSEN, 1995),
um lugar estrategicamente estruturado com uma arquitetura urbana; serviços de comunicação,
transporte, e especializados; hotéis; espaços culturais; iluminação; e muitos outros equipamentos
“que passam uma boa imagem de que a cidade está na moda, que tem prestígio à nível
internaciona”l (BORJA,1994:15).
Os centros das cidades globais são planejados de forma que o centro do Rio de Janeiro se
pareça mais com o de Barcelona do que se parece com a Zona Norte da cidade, não apenas na
aparência física, mas na dinâmica da sociabilidade urbana através de movimentos que promovam a
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Lembrando que as pesquisas do IBGE são feitas à domicílio e portanto não contemplam a pop rua. Evidencio a
necessidade da inclusão deste segmento populacional em todas as pesquisas com a população brasileira, e convido o
leitor ao infeliz trabalho de imaginar o quão desastrosos seriam os dados sobre desigualdade social no país se nós
contemplássemos efetivamente as dimensões da questão da situação de rua.
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cultura do novo capitalismo (SENNETT, 2006), que emerge da relação entre as novas tecnologias
de informação e comunicação - TIC e o mercado financeiro globalizado e é pautada nos pilares da
individualização extrema, a predominância da percepção imediatista do tempo, e da política do
consumo ( SENNETT, 2006) e da circulação constante de produtos, espaços e pessoas (enquanto
mão de obra e também enquanto sujeitos).
O reordenamento da paisagem urbana pode atrair o capital financeiro e a burguesia
internacional, mas não é capaz de eliminar as redes locais de sociabilidade, é preciso que outras
forças teçam novas teias de significados que sustentem a cultura do novo capitalismo. Como diz
Certeau (1994) o espaço é um lugar praticado, portanto a gramática local da zona portuária, apesar
de afetada pelo reordenamento urbano ainda é passível de que os grupos elaborem estratégias
visando a continuação a organização local das relações. Contra isso o governo adotou uma política,
que é o segundo exemplo trazido: a “Operação choque de ordem”, também instituída em 2009, no
princípio da gestão Eduardo Paes.
A operação choque de ordem promoveu um profundo sentimento de desordem e insegurança
com relação as ruas do Rio de Janeiro e os atores aos quais foi atribuída a responsabilidade pelo
caos foram os já aqui citados: pessoas em situação de rua (principalmente), usuários de crack,
vendedores ambulantes, comerciantes informais, trabalhadores(as) da prostituição, catadores de
materiais recicláveis, “trombadinhas do sinal”, “vagabundos da música de rua”, e qualquer outro
grupo que realize a “Ocupação indevida” dos espaços públicos, o que no caso é qualquer forma de
ocupação que não seja condizente com o já previsto nos laudos técnicos dos planejadores das
cidades globais, e com a cultura do novo capitalismo.
Em 2009 foi criada pela prefeitura do Rio de Janeiro a Secretaria de ordem pública,
responsável por efetivar os decretos: Nº 13.268 de 30 de setembro de 1994, que consolida as
posturas municipais relativas à manutenção da ordem e convivência urbana; e Nº 29.881, de 18 de
setembro de 2008 que consolida as posturas da cidade do Rio de Janeiro e dá outras providências.
Exponho o regulamento de Número 17 do decreto Nº 29.881, que dispõe sobre o uso das praças,
parques e jardins:
REGULAMENTO Nº 17
DO USO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Art. 1º Os usuários das praças, parques e jardins municipais devem usufruir desses
espaços respeitando o seu caráter de bem de uso comum do povo, destinado a
utilização harmônica por toda a população.
Art. 2º O exercício de atividades recreativas e esportivas tais como ciclismo, jogos
de bola, "skate", dentre outras, nas praças, parques e jardins da Cidade do Rio de
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Janeiro, está limitado aos espaços especialmente destinados e sinalizados pelo
Poder Público a tais fins, quando houver.
Art. 3º O ingresso de cães nas praças, parques e jardins fica restrito as áreas de
circulação, sendo obrigatório o uso de coleira e guia.
§ 1º Fica terminantemente proibida a circulação dos animais nas áreas destinadas a
lazer infantil.
§ 2º Os proprietários de cães deverão recolher, com apetrechos adequados, as fezes
de seus animais dos referidos espaços públicos.
§ 3º Quando não contrariar o interesse público, a Fundação Parques e Jardins
poderá reservar espaços nos parques e praças municipais, onde os animais poderão
ficar soltos, sob vigilância de seus respectivos e/ou proprietários e/ou responsáveis
§ 4º A inobservância do disposto neste artigo acarretará sanções de acordo com a
Lei n.º 655, de 22 de novembro de 1984.
Art. 4º É proibido o uso de churrasqueiras, grelhas e utensílios que gerem fogo ou
chamas nos parques, praças e jardins do Município, salvo nos locais destinados
pelo Poder Público a tais fins.
Art. 5º Não será permitido o uso de instrumentos musicais ou quaisquer aparelhos
com amplificação eletrônica, salvo nos eventos expressamente autorizados pelo
órgão competente, respeitada a legislação específica em vigor.
Art. 6º A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, através de proposta da
Fundação Parques e Jardins, poderá baixar normas complementares de utilização
das praças, parques e jardins municipais de acordo com as peculiaridades de cada
um daqueles espaços públicos.
Art. 7º É proibida a prática de camping nas praças, parques e jardins do Município,
fora das áreas especialmente destinadas para a atividade.
Art. 8º Os materiais e equipamentos porventura instalados serão apreendidos pelos
Agentes de Inspeção de Controle Urbano e pelos agentes da Guarda Municipal e
recolhidos ao depósito público, observados os procedimentos legais pertinentes.
Art. 9º Os materiais e equipamentos apreendidos somente serão devolvidos,
mediante recurso dos proprietários, protocolado no prazo de três dias úteis a contar
da data da apreensão.
Art. 10 Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação. (Decreto Nº
29.881, de 18 de setembro de 2008.

A consequência prática da “operação choque de ordem” foi condizente com seu nome: o
desmantelamento de toda a ordem local de relações que se estabelecia pela gramática do uso dos
diferentes pedaços ( MAGNANI, 2002) da cidade.
Moradias irregulares foram expropriadas e/ou demolidas, vendedores ambulantes que
tradicionalmente se alojavam em alguns espaços foram impedidos de trabalhar ali; pessoas em
situação de rua foram violentamente retiradas de seus locais de permanência, sofrendo diversos
tipos de violações de direitos, dentre elas o recolhimento compulsório contra a vontade; atividades
culturais voltadas para a burguesia internacional foram priorizadas em total detrimento de grupos
que tradicionalmente realizavam atividades de grande importância na sociabilidade local; dentre
outras ações que visavam o esvaziamento do espaço urbano física e simbolicamente de modo que
estivesse pronto para receber e atender as demandas culturais da burguesia internacional.
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Atualmente chega-se a colocar pedras pontudas embaixo de viadutos para que a pop rua não durma
ali, temos isso como exemplo em Niterói – jardim de pedras.
A política do “C
 hoque de ordem” teve reverberações em Niterói. Inspirado em tal modelo o
“Projeto calçada livre”, i nstituído sem qualquer diálogo prévio com a comunidade na gestão do
prefeito Rodrigo Neves (2013-2016) e que ficava a cargo da Secretaria de Ordem Pública, sob a
18

declaração de que pretendia “devolver as calçadas para a livre passagem dos pedestres” , a
prefeitura iniciou um “Combate a ambulantes, a moradores de rua, a flanelinhas e à “ocupação
indevida do espaço público” (Neto & Veiga, 2018, p.25) através da repressão violenta por parte da
Secretaria de Ordem Pública e dos agentes estatais da segurança pública.
Na Praça da Cantareira o “Projeto calçada livre” teve muitos impactos. Já na primeira ação,
no dia 01/072013 realizada em parceria com as secretarias municipais de Conservação e Serviços
Públicos, Cultura, Urbanismo e Mobilidade Urbana, Regional do Gragoatá e Assistência Social e
Direitos Humanos, além da NitTrans, Vigilância Sanitária, Companhia de Limpeza de Niterói
(Clin), concessionária Águas de Niterói e Polícia Militar, foram notificados uma série de
Lava-jatos, comerciantes informais da praça e moradias irregulares.
Neste dia também foi realizada uma abordagem com a pop rua da praça. A Secretaria
Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos constatou que aqueles indivíduos eram
“dependentes de álcool” e a forma de intervir na questão declarada era “encaminhando para o
19

tratamento os que concordarem” .
Uma série de ações visando o desmantelamento das formas tradicionalmente instituídas de
ocupação da praça, por meio da proibição do estacionamento em áreas de lava-jatos, da
permanência de vendedores informais na praça e de sua realocação para áreas circunferências, e
também da repressão violenta da pop rua, continuaram a ser tomadas, sempre com forte
desaprovação da população, como é mostrado em um registro de vídeo das manifestações ocorridas
20

na época, datado de 24/07/2013 .
Apesar do alarde provocado pelos megaprojetos de reordenamento urbano e pelas operações
pautadas na política do “Choque de ordem”, passados os grandes eventos para os quais elas
preparavam as cidades, e no caso da Praça da Cantareira suspensas as abordagens regulares do
“Projeto calçada livre”, a “Praça da Cantareira restabeleceu suas rotinas como ponto de encontro,
18

Ressalto o modo como esta colocação proferida na cerimônia de inauguração do projeto remete a ideia de
esvaziamento do espaço público de modo a priorizar o fluxo e não a permanência.
19
Informações retiradas do site da Prefeitura de Niterói em uma matéria de 01/07/2013. Última consulta em
01/11/2019:
<<http://niteroi.rj.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1716:prefeitura-de-niteroi-inicia-operaca
o-calcada-livre-na-cantareira>>
20
Fonte: <<https://www.youtube.com/watch?v=y0M3nDA6b_4>>
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onde se pratica teimosamente o comércio informal, a sociabilidade desviante e a moradia na
praça” (NETO & VEIGA, 2018, p.37-38). A expressão popular “para inglês ver” se aplica bem a
esta situação.
Precisamos reconhecer e analisar os crescentes ataques interestatais sofridos pela pop rua,
no estado do Rio de Janeiro e a nível nacional. As nebulosas eleições de 2019, marcadas pela
ascensão de uma extrema direita reacionária, moralista, e com foco central no controle e na
segurança pública, em detrimento do desenvolvimento social - na presidência representada pelo ex
capitão do Exército Jair Bolsonaro, no governo do estado do Rio de Janeiro pelo jurista Wilson
Witzel e na prefeitura da cidade do Rio de Janeiro pelo pastor Marcelo Crivella.
O decreto Nº 9.894, de 27 de junho de 2019, que dispõe sobre o C
 omitê Intersetorial de
Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional Para a População em Situação de Rua,
retira por completo a participação de representantes deste segmento da população do Comitê
Intersetorial, reduzindo o número de componentes de 18 para 12 representantes, e a participação
deliberativa da sociedade civil, que antes contava com nove representantes no comitê teve sua
representação reduzida a cinco participantes. Além disto, o comitê que antes era intersetorial e
horizontalmente construído com a pop rua e a sociedade civil, coordenado pela Secretaria Especial
dos Direitos Humanos da Presidência da República em parceria com os ministérios da Saúde,
Educação, Justiça, Cidades, Trabalho e Emprego, Cultura, e dos esportes, agora fica a cargo do
ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, recém criado no governo Jair Bolsonaro
21

e administrado pela ministra Damares Alves . T
 ambém a participação ministerial no comitê, que
antes contava com 8 representantes dos ministérios citados teve uma redução para 6 membros dos
ministérios da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, da Justiça e Segurança Pública, da
Educação, da Cidadania, da Saúde, e do Desenvolvimento Regional.
Além deste terrível retrocesso a nível nacional, respaldando-se em uma alteração efetuada
na lei federal Nº 11.343/2006, por via da lei federal Nº 13.840, de 5 de junho de 2019, que em um
enorme retrocesso inclui a internação involuntária (internação compulsória) como tratamento
previsto por lei para pessoas com dependência química, a prefeitura do Rio de Janeiro publica então
o infeliz, e inconstitucional decreto Nº 46314 de 02 de agosto de 2019 que previu segundo o mesmo
processo o recolhimento compulsório de pessoas em situação de rua para fins de cadastro na
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, e caso seja declarado por algum
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Líder religiosa que proferiu publicamente que possuía título de doutorado e quando questionada sobre a não
existência de um diploma que comprovasse tal título declarou que os escolhidos de deus são “doutores da lei” .
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agente público a “necessidade” de internação, para unidades de tratamento, o de pessoas com
dependência química e com distúrbios psiquiátricos.
O Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado do Rio de
Janeiro apontou uma série de ilegalidades no decreto:
É inviável, em um Estado Democrático de Direito, a remoção compulsória da
população em situação de rua disfarçada sob o título de internação involuntária e
sem, no mínimo, a publicidade dos atos administrativos restritivos dos direitos
fundamentais mais caros à Constituição – destaca a coordenadora de Saúde e
Tutela Coletiva da Defensoria, Thaisa Guerreiro. (...)
A decisão judicial obtida pela Defensoria restabelece a legalidade na questão do
tratamento dado à população em situação de rua. É uma sinalização clara do Poder
Judiciário de que o Município do Rio não pode violar suas próprias leis, como a
que estabelece a Política Municipal para a População em Situação de Rua e que
proíbe a remoção compulsória dessas pessoas – ressalta o defensor Pedro González.
22
(Defensoria pública do Estado do Rio de Janeiro, 2019)

Os muitos avanços ocorridos desde a redemocratização do país, seguidos dos recentes
ataques às conquistas sociais da pop rua demonstram que as forças políticas auto-organizadas e/ou
comprometidas com ações que contemplem este segmento da população a nível micro e macro, e
que reconhecem a complexidade da situação de rua, estão em constante disputa com as forças
políticas da parcela da população que se privilegia das desigualdades e questões sociais que a
perpetuam, atuando em favor de um tratamento repressor, estigmatizante, higienista, e imediatista
da questão. É em favor do primeiro e contra o segundo tipo de forças citadas que uma abordagem
contextual dos significados e questões sociais que estão em jogo em cada situação de rua específica
atua.

3.2 Nas Ciências Sociais, no Brasil

A população em situação de rua integra a produção de trabalhos em Ciências Sociais no
Brasil pelo menos desde a década de 70. No dossiê: “Categorizações deformantes: patrimônio de
gestão dos pobres (mendigos, vagabundos, população em situação de rua)” de 2 011, Delma
Pessanha Neves (uma das primeiras a se debruçar sobre o tema) mostra o desenvolvimento da
produção acadêmica sobre o t ema no Brasil.
Segundo a autora, foi Marie-Ghislaine Stoffels a precursora desta discussão em sua tese de
doutorado sobre a presença de mendigos em São Paulo, intitulada “os mendigos na cidade de São
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Último acesso em 02/11/1029:
<<http://www.defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/9316-Prefeitura-tem-24-horas-para-esclarecer-remocao-nas-ruas
>>
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Paulo: ensaio de interpretação sociológica”, defendida na Universidade Federal de São Paulo, e
publicada na forma de livro pela Editora Paz e Terra em 1977 (NEVES, 2011).
O dossiê de Delma Pessanha Neves nos remete à três momentos da reflexão acadêmica
sobre a “apropriação da rua pelos pobres” indicados pela mudança do termo usado para se referir à
população em situação de rua. Primeiramente (a partir da década de 70) aparece nos trabalhos sobre
23

a categoria social mendigo , onde o fenômeno estava intrinsecamente vinculado a vadiagem e a
vagabundagem. Nestes trabalhos pode-se notar impregnados diversos estigmas e representações do
senso comum que entendem a pop rua enquanto um problemático, e que está na rua por própria
culpa. Estas análises individualizavam a responsabilidade pela situação de rua nos sujeitos que a
experienciavam.
Em um segundo momento a pop rua é representada sob o signo de moradores de rua q ue se
transformou em população em situação de rua (a partir da década de 1990) onde o foco do
problema se deslocou do plano dos fatores individuais para as formas socialmente produzidas de
24

vinculação com a rua e os processos de rualização ; Temáticas como as redes de trabalho que se
constituem no espaço urbano, a inserção de menores de idade na situação de rua, a relação entre
fragilização de vínculos sociais e criação de vínculos com o espaço urbano, entre o público e o
privado, dentre outras ganharam muito peso nestas análises.
E ainda em num terceiro momento, no fim da década de 1990, onde os temas de interesse
das pesquisas sobre a população em situação de rua passam a considerar as contribuições dos
próprios pesquisados, se distanciando de concepções e questionamentos moralizantes a cerca desta
25

população . Aí entram as abordagens de cunho etnográfico focadas nas formas de apropriação do
espaço urbano; as microssociológicas que se debruçam sobre as redes intersubjetivas de
sociabilidade, e demais pesquisas dialógicas e polifônicas (BAKHTIN, 2011) comprometidas com
o saber local (G
 EERTZ, 1997).
Acredito que uma compreensão coerente da situação de rua deve dar atenção tanto as
formas gerais de definição e gestão deste fenômeno, quanto as múltiplas formas locais em que se
manifesta com um infinito número de agenciamentos e particularidades. Esta perspectiva é
coincidente com o que diz Radcliffe-Brown, no livro “Estrutura e Função na Sociedade Primitiva”
no começo do capítulo 5 quando apresenta “dois modos de compreender um costume ou instituição
de determinada sociedade”, em que um seria a análise particular da parte que este desempenha em

Referências de diversos autores deste momento em: NEVES, Delma Pessanha - categorizações deformantes:
patrimônio de gestão dos pobres (mendigos, vagabundos, população em situação de rua). P
 . 18 e 19.
24
Referências na mesma fonte da nota anterior, nas páginas 20 e 21.
25
Referências de autores deste momento na mesma fonte da nota anterior, nas páginas 21 e 22.
23
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um sistema específico de costumes e instituições e “o significado que tenham neste complexo para
as próprias pessoas”, e o outro seria um estudo amplo e geral de todos os costumes ou instituições
daquele tipo específico. Para o autor estas duas coisas seriam objeto de dois tipos de antropologia
diferentes, aqui entendo como dois momentos da pesquisa social.
Nesse sentido, o campo das Ciências Sociais me parece fecundo para analisar a questão da
situação de rua de um ponto de vista mais amplo, tornando possíveis tanto uma abordagem
sociológica, entendendo-a como uma como um fenômeno que dispõe de formas socialmente
construídas e situando-a no léxico das grandes questões urbanas; quanto uma análise do histórico de
delineamento das políticas públicas e das forças e movimentos políticos que as fizeram emergir; e
ainda uma perspectiva antropológica dos significados locais que este fenômeno adquire e das
múltiplas experiências singulares, intersubjetivas e particulares de vivenciá-lo.

3.3 Na Praça da Cantareira
Nestes quatro anos em que tenho mantido contato com a pop rua na praça, muitos
personagens chegaram: vindos de outros lugares de Niterói ou do Rio devido à demolições e
expropriações advindas de reordenamentos urbanos, da política do choque de ordem, ou de
26

conflitos locais ; chegados de outros estados e municípios a procura de trabalho ou de novas
27

experiências urbanas; vítimas de desastres naturais; atingidos pelos ataques a classe trabalhadora ,
apontados como solução para as constantes recessões econômicas que o país vem enfrentando desde
2015; por problemas ocasionados devido ao uso abusivo de drogas, ou distúrbios psicológicos;
viajantes; nômades; e uma infinidade de outras personagens que estão perpassadas pelas mais
diversas questões sociais.
Também se foram muitos deles: devido ao fato de terem se desvinculado da situação de rua,
temporária (em moradias irregulares, ou transitando entre a rua e a casa) ou definitivamente; por
terem criado vínculos de sociabilidade mais envolventes em outros pedaços da cidade; devido a
conflitos locais com indivíduos ou grupos da praça; por questões relacionadas ao trabalho; voltando
para suas terras natais ou seguindo seu caminho de viagem; mortos (pela polícia, outros grupos
28

urbanos, ou pelas infinitas intempéries enfrentadas pela pop rua ); etc. Os que “saíram de cena” n a
26

Que se intensificaram no último ano devido a expansão das milícias e da legitimidade conferida à violência policial
no governo Witzel.
27
Que se intensificaram principalmente após o golpe de Estado sofrido pela presidenta Dilma Rousseff no final do ano
de 2015, (tramado pelo então presidente da Câmara dos Deputados Eduardo cunha e seu vice Michel Temer, que
assumiria o cargo de Presidente Interino do Brasil até as eleições de 2018) por meio da abertura de um processo de
impeachment justificado por supostos crimes de responsabilidade que não ocorreram.
28
Evoco a memória de Rosinha, grande amigo que morou na praça por muito tempo, alternando entre
diversas moradias e a rua. Morreu em meados de 2018 vítima da fome, do frio, do vício e da tristeza (fatores aos quais
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peça do cotidiano da Praça da Cantareira, o fizeram para ir desempenhar uma infinidade de outros
papéis, por razões e motivações também infinitas.
Podemos pensar a pop rua na praça por pelo menos dois pontos de vista diferentes: o interno
(do próprio grupo), e o externo (dos outros frequentadores e transeuntes da praça). Para estes
últimos a pop rua é definida segundo critérios: de aparência física (modo de vestimenta, cor da pele,
postura corporal etc.); de práticas de apropriação do espaço urbano (se usa a rua para catar materiais
recicláveis, pede dinheiro, se passa boa parte do dia, ou às vezes mais de um dia consumindo álcool
ou outras drogas no local, se dorme ali etc.); e também (ponto que está relacionado ao último) no
que diz respeito ao ponto específico que ocupam na Praça da Cantareira.
As pessoas que frequentam a praça e exercem sua sociabilidade no ponto onde a pop rua se
concentra são percebidas por quem passa e pelos que se apropriam comumente de outros pontos da
mancha (MAGNANI, 2002), quer seja para si e para o grupo, quer não, enquanto pertencente a pop
rua. Quem se apropria do ponto onde ela se concentra é classificado enquanto tal porque aquele
29

ponto do espaço é significado publicamente enquanto o “ponto dos moradores de rua” .
Portanto, sob o olhar dos outros a pop rua da praça não é quantitativamente verificável, é
situacionalmente definida a partir destes critérios apresentados. Uma pessoa é passível de ser
considerada em situação de rua desde que passível de ser interpretada segundo as representações
públicas impregnadas de estigmas e preconceitos cristalizados. Nestas representações a pop rua, os
viciados, as pessoas que sofrem de distúrbios psicológicos, trabalhadores (as) da prostituição,
vendedores ambulantes, músicos de rua, mendigos, e qualquer outro que se aproprie do espaço
urbano de forma “indevida” ( como diz a Própria Secretaria de Ordem Pública, no decreto já
mencionado aqui), fazem parte de um grande grupo identificado como os pobres coitados, inimigos
públicos, atores da desordem. Quanto mais marcas (GOFFIMAN, 1988) passíveis de estigma a
pessoa tiver (se for negro, mulher, transexual, homossexual, criminoso (a), dormir na rua, beber
demais etc.), mais caricatas serão as representações sociais a ela atribuídas, e mais desdenhável, ou
até intolerável ela será.
Identifiquei quatro principais tipos de interação que se davam nas diferentes situações
sociais que envolviam os outros grupos e a pop rua na Praça da Cantareira: O primeiro tipo são as
pautadas na assistência a alguma necessidade que fora evidenciada pelas próprias demandas das
pessoas em situação de rua naquele local, como as que ocorrem nas situações do eventos do
Coletivo Remonta Comunidade entre o coletivo e a pop rua, e também nas ações da Paróquia de
a pop rua é submetida diariamente). Assim como ele, cada um dos que nos deixaram, vítimas das desigualdades
socialmente produzidas merecem e devem ser lembrados.
29
Fala de Cláudia, uma transeunte do bairro interpelada durante a pesquisa.
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São Domingos, localizada ao lado da praça e que mantém forte diálogo com a pop rua do local, a
motivação destas relações é a o benefício da própria pop rua.
O segundo tipo são as relações pautadas na caridade, por meio da oferta de produtos e
serviços que se imagina ser uma necessidade daquelas pessoas, mas que não se detém às suas
demandas, a exemplo da relação que se dá nas situações em que grupos que saem distribuindo sopa
em carros, param na praça, distribuem o alimento, falam um “deus abençoe” e vão embora). Sendo
assim estão agindo em função de seu próprio benefício, para livrar-se da culpa de não tomar
atitudes efetivas face a desigualdade social escancarada diante dos olhos de todos.
Identifiquei ainda um terceiro tipo de relações que se baseiam na tentativa de alguns outros
grupos de ignorar a presença e as relações construídas com e entre a pop rua. As motivações que
orientam estas relações são advindas da alienação da responsabilidade social para com a questão da
situação de rua.
As pessoas que optam por este tipo comportamento compreendem que a responsabilidade
pela situação vivenciada por aquelas pessoas é de sua própria responsabilidade. É uma perspectiva
individualizante que justifica as desigualdades segundo a determinação dos sujeitos. A lógica é
“aqueles caras estão nesta situação por culpa deles, eu trabalho eu corro atrás do meu, agora, se
30

você não corre meu amigo, ninguém vai parar a vida por ninguém” . U
 m exemplo destas relações
é quando os transeuntes são interpelados por alguém em situação de rua e ignoram, fingindo não ter
escutado. Estão adotando uma postura que Simmel (1903) chama de atitude blasé, uma apatia
induzida e artificial com relação a questões de desigualdade social urbana que poderíamos e
deveríamos tomar alguma atitude efetiva, característica da vida nas grandes cidades.
Por fim identifiquei um quarto tipo de relações recorrentes nestas situações sociais: as
pautadas na oposição, discriminação declarada e combate ao direito de pessoas em situação de rua
ocuparem o espaço público. As pessoas que adotam este tipo de postura interpretam a questão como
um problema de higienização social, e defendem posturas públicas repressoras e violentas para com
a pop rua. A lógica deste tipo de interação é a da ignorância e negação completa da subjetividade e
dos fatores sociais que atravessam as pessoas em situação de rua, estas são compreendidas enquanto
31

objeto de ataque, o “inimigo público número um” .
Os sentimentos que orientam estas posturas são o de medo profundo do espaço público e dos
personagens entendidos por eles como “vilões” na cena do cotidiano destes espaços, além do medo
de que as camadas populacionais que vivenciam na pele as desigualdades sociais brasileiras tomem
Fala de Woshington, u
 m trabalhador da localidade que almoçava num dos restaurantes da praça enquanto assistia
pessoas em situação receberem doação de alimentos do outro lado, a uns 80 metros.
31
Frase do imaginário popular.
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algum tipo de postura combativa em relação aos privilégios das camadas mais abastadas. Os
32

personagens que desempenham este papel social são análogos a um pintcher

a cuado, e

completamente amedrontado, que sem ter pra onde correr avança latindo e mordendo alguém
indesejável que atravesse o seu caminho.
Já internamente, a pop rua na praça da cantareira identifica-se por critérios de pertencimento
ao pedaço. As pessoas que a vivenciam tem uma percepção muito mais complexa da situação de
rua, uma vez que não é algo que lhes atravessa periodicamente como a um transeunte, mas
cotidianamente na experiência urbana. Estando em uma mancha da cidade como é a Praça da
Cantareira, espaço composto de muitos pontos e pedaços, frequentado pelos mais diversos grupos
urbanos, os que são considerados “nós”, pela pop rua, em relação aos outros, são as pessoas que
compartilham de seus modos de sociabilidade e apropriação do espaço urbano. Diferente das
classificações do Estado e dos outros grupos, as pessoas em situação de rua não se identificam umas
com as outras através das causas que os levaram a tal situação, nem da concepção que têm da forma
como se espera que a sociedade intervenha nesta questão, mas por meio da interdependência na
produção de sua vida cotidiana.
Identifiquei três principais fronteiras internas nos gradientes de auto-identificação do grupo:
33

1- As pessoas que moram na praça os moradores de rua . Não necessariamente estas são as únicas
que dormem ali, uma vez que outras pessoas em situação de rua podem repousar ocasionalmente no
local, e também não necessariamente dormem somente no interior da praça, uma vez que quando
chove, há muito barulho, intervenção policial, da guarda municipal ou dos secretários de assistência
social elas podem repousar ou permanecer em outros pontos da cidade. As pessoas consideradas as
34

que moram na praça são as que historicamente se apropriam daquele espaço , deixam ali seus
pertences, passam a maior parte de seus dias e noites ali, e são conhecidos por todos os grupos
frequentadores do local como figuras pertencentes aquela paisagem.
O grupo que mora na praça é constituído por aproximadamente 6 pessoas, todos homens,
todos adultos, a maioria são negros. Alguns são imigrantes, outros vieram de outras regiões de
Niterói ou do Rio, há ainda os que possuíam residência nas redondezas e perderam por processos de
pauperização ou de expropriação, sua peculiaridade em relação aos outros membros do pedaço é
vivenciarem a experiência urbana na Praça da Cantareira 24 horas por dia. Como disse Poporoca,
uma das pessoas que mora na praça, em uma ocasião em que um transeunte passou de bicicleta
32

Raça de cachorro pequena e de temperamento agressivo.
Termo usado pelo próprio grupo.
34
Como seu Júlio, que tem uma casa no Morro do Palácio, m
 as a mais de 20 anos passa praticamente todos os seus
dias e noite na praça, ou seu Antônio que repousa no local há mais de 30 anos e não possui outra forma de moradia.
33
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tentando provocar uma briga com as pessoas em situação de rua e uma pessoa se posicionou de
forma violenta frente a esta atitude, durante uma madrugada de quarta-feira quando a Praça já
estava vazia:
“(...) Eu e aqueles cara ali, nós moramos na rua tá ligado? seu eu arrumo uma
treta com um cara desses aí depois eu tô dormindo com os caras ali debaixo da
marquise aí esse cara vai passar, tá ligado? Aí como é que fica meu parceiro?
Uma hora todo mundo vai embora, a gente que fica aí é que sabe como essa porra
35
funciona o tempo todo (...)”

Grupo 2 - Pessoas que, do mesmo modo, moram na rua, são do mesmo pedaço que a pop
rua da Cantareira, mas não dormem ou deixam seus pertences no local, escolhem outros pontos para
isso. Neste ponto cabe a ressalva feita por Magnani (2002) sobre o caráter simbólico do conceito de
pedaço:
Quando o espaço - ou um segmento dele - assim demarcado torna-se ponto de
referência para distinguir determinado grupo de frequentadores como pertencentes
a uma rede de relações, recebe o nome de "pedaço": "O termo na realidade"designa
aquele espaço intermediário entre o privado (a casa) e o público, onde se
desenvolve uma sociabilidade básica, mais ampla que a fundada nos laços
familiares, porém mais densa, significativa e estável que as relações formais e
individualizadas impostas pela sociedade" (...)
Desta forma, o "pedaço" é ao mesmo tempo resultado de práticas coletivas (entre
as quais as de lazer) e condição para seu exercício e fruição (MAGNANI, 2002,
p.13).

Apesar de se instalarem em outros pontos, como, por exemplo, a praça Duque de Caxias,
localizada à 400 metros da Praça da Cantareira, separada dela pela Rua Coronel Tamarindo, um
36

pórtico q ue separa as duas praças, onde existe um coreto coberto em um local mais afastado da
passagem principal, o que permite maior privacidade e proteção contra os fatores climáticos do que
na Cantareira; e também a praça Zumbi dos Palmares, localizada na rua Alexandre Moura, entre a
praça da Cantareira e o Campus Gragoatá, estas pessoas fazem parte do pedaço da Cantareira, no
sentido de que é ali que realizam suas atividades de lazer, conseguem recursos para suprir suas
necessidades cotidianas, e experimentam o sentimento de integração social.
A escolha de dormirem e/ou deixarem seus pertences em outros lugares se dá por
particularidades referentes a invenção de seu cotidiano. A exemplo de Maria que informou preferir
dormir na Praça Duque de Caxias devido ao fato de a Cantareira ser um local de fluxo muito grande
de pessoas e alta exposição a esfera pública. As pessoas do pedaço, mas que costumam se instaurar
35

Retirado do caderno de campo.
Espaço que não se situa nem na mancha d
 e cá, e nem na de lá, escapa aos sistemas de classificação dos grupos
urbanos. Quando os sujeitos passam por estes lugares costumam se sentir desconfortáveis e andar olhando para os
lados, desvencilhados dos laços de sociabilidade por eles estabelecidos.
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em outros pontos constituem segundo o meu mapeamento do trajeto, um grupo de
aproximadamente 8 pessoas, 6 homens e 2 mulheres, todos adultos, 6 destas pessoas costumam
dormir na Praça Duque de Caxias e 2 entre a Rua São Pedro e a São João, que pertence a outro
pedaço da cidade, o que confere a estas pessoas um caráter de liminaridade (TUNER, 1971), uma
posição ambígua não classificável plenamente segundo os sistemas de classificação de
pertencimento cultural local. Elas pertencem tanto ao pedaço de cá quanto ao de lá.
E por fim, existem os personagens do grupo 3 que moram em residências da localidade ou
de outros pontos da cidade mas que fazem parte história e do desenvolvimento das teias de
37

sociabilidade locais, os “cria da canta” . Estas pessoas possuem residência fixa ou irregular, mas
passam a maior parte do dia, ou às vezes mais de um dia na Praça, exercendo atividades de lazer,
trabalho, deixando o tempo passar porque não querem voltar pra casa ou porque não podem.
São consideradas como parte do grupo porque sua principal rede de sociabilidade na
mancha Cantareira é tecida na invenção do cotidiano da pop rua. Trata-se do grupo mais flutuante,
heterogêneo e menos passível de quantificação. São flanelinhas e catadores de materiais recicláveis
que trabalham na mancha e que por tanto estão em interação constante com a rua durante o horário
de serviço e nos momentos de lazer que os sucedem, consumidores de drogas em geral que passam
dias e noites no local devido a permissividade que é ali concedida com relação à práticas boêmias,
alguns dos antigos moradores locais, dentre outros grupos que dependem da negociação com o
espaço e as relações do pedaço p ara socializar ou trabalhar, o u que por alguma razão permanecem
ali, física ou simbolicamente, como disse Poporoca, “quando todos os outros vão embora”.
Vale lembrar que estes personagens são internamente distintos dos que moram na rua, mas
são inseridos nas redes de sociabilidade que estes indivíduos desenvolvem de uma forma
naturalizada, além de interpretados pelos transeuntes e frequentadores que se fecham nas bolhas de
seus pedaços enquanto parte deste grupo, já que estão sempre visíveis na paisagem do ponto da
Praça em que se concentra a pop rua.
Já houve casos, inclusive, em que pessoas classificadas pela pop rua enquanto cria da Canta
foram abordados por pesquisadores classificando-os como “moradores de rua”.
As relações que estes diferentes personagens vão estabelecer entre si e com os outros são
situacionalmente enquadradas pelas identidades que cada uma das partes atribuem uma a outra, pela
que mobilizam, pelo contexto em que estão inseridas, pelo sentido atribuído e pelas motivações que
orientam sua atuação nesta interação, e pelas forças sociais que atravessam a situação social em
questão.
37

Termo utilizado pela pop rua.
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Nesse sentido não é possível e nem viável tentar definir as estruturas da identidade e nem do
comportamento da pop rua, mas pode-se identificar quais fatores estão em jogo para que indivíduos
ou grupos sejam discriminados e interpretados enquanto população em situação de rua, e a partir
desta identificação pensar em possibilidades de interação com estas pessoas que atuem contra os
fatores sociais que sustentam a sua distinção . O que permite uma abordagem contextual da situação
de rua é perceber qual o papel que os sujeitos a ela submetidos desempenham na cena do cotidiano
local, quais as suas diferenças em relação aos outros grupos e de que forma interagir com eles de
forma a combater as representações desiguais que se faz desta diferença. O que está em jogo é
definir cada situação de rua como uma situação específica, e uma vez que ela é socialmente
repudiável, agir de forma a contribuir para sua superação e perguntar-se: “o que eu, meus grupos e a
sociedade em geral podemos fazer em relação a isso?”.
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CAPÍTULO IV – COLETIVIZAÇÕES
Com a barriga vazia não consigo dormir
E com o bucho mais cheio, comecei a pensar
Que eu me organizando posso desorganizar
Que eu desorganizando posso me organiar
Da lama ao caos, do caos à lama
Um homem roubado nunca se engana
(Chico Science e Nação Zumbi)

4.1 Os encontros
Inicialmente, os dados que levantei sobre as dinâmicas de sociabilidade na Praça da
Cantareira mostraram que os grupos que mais permaneciam ali eram os vendedores ambulantes, a
pop rua, a comunidade universitária e os moradores dos arredores. O foco nos comportamentos e
significados mobilizados pela pop rua havia me proporcionado um grande número de elementos
sobre o grupo, mas demonstrou que ele não estava a parte dos outros que frequentavam a Praça.
As pessoas em situação de rua estavam imersas nas teias de sociabilidade locais e
pertenciam a mais de um grupo ao mesmo tempo, portanto era necessário dar atenção a estes outros
tanto para fins de análise quanto para fins de agência com relação à situação de rua no campo
escolhido. Apesar de saber que esta era uma demanda da pesquisa, ainda não vislumbrava como
realizar tal feito, até o segundo semestre de 2018, momento em que este trabalho deixa de ser
individual e passa a se inserir nas redes de atuação sobre a questão social da situação de rua por
meio da pesquisa-ação.
A prática tende a ser uma questão de reagir eficaz e imediatamente a eventos na
medida que ocorram e a pesquisa científica tende a operar de acordo com
protocolos metodológicos determinados. A pesquisa-ação fica entre os dois, porque
é pró-ativa com respeito à mudança, e sua mudança é estratégica no sentido de que
é ação baseada na compreensão alcançada por meio da análise de informações de
pesquisa (TRIPP, 2005, p.448).

Por volta do mês de Agosto de 2018, conheci a professora Dra. Helen Ferreira vinculada a
Faculdade de Educação da UFF. Na época ambos estávamos engajados no que chamamos de ações
solidárias solitárias de intervenção na questão da situação de rua ao redor do campus, que se
contrapunham a abordagens assistencialistas pautadas na lógica da caridade. Estávamos
comprometidos com o registro das narrativas da experiência urbana da pop rua e com o
fortalecimento dos laços de sociabilidade tecidos por estes indivíduos. A partir deste encontro
decidimos realizar um CineSolidário na Praça da Cantareira onde fizemos uma sessão de cinema,
distribuímos roupas, livros, e produtos de higiene pessoal. O evento também contou com um
alimento preparado para que todos os participantes pudessem comer juntos.
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3 – Primeiro Encontro

 Fonte: Instagram 
5 – Cartaz para arrecadação

Fonte: Instagram

4 - Documentário “A Primeira Pedra”



Fonte: Instagram

6 – Cartaz de Divulgação

Fonte: Instagram
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Desde a primeira atividade que mobilizou a pop rua da Praça, estudantes da Universidade Federal
Fluminense, moradores dos arredores e vendedores ambulantes, temos prosseguido com
divulgações dos nossos encontros/ações, conforme expressos nas imagens acima.
A rede colaborativa que se estabeleceu a partir da primeira ação e do desejo de realizar mais
atividades – assim (re)nasceu o Coletivo Remonta Comunidade, anteriormente idealizado pela
professora Dra. Helen Ferreira, sob a filosofia de (re)construir pontes e laços de solidariedade entre
grupos locais interdependentes que foram destacados uns dos outros por meio dos processos de
fragmentação e individualização, inerentes à nova cultura do capitalismo (SENNETT, 2006).
Com tal filosofia orientando o trabalho de pesquisa-ação (BARBIER, 2002), o Coletivo
Remonta Comunidade planejou uma agenda de atividades para o ano de 2019 cujo o foco era em
intervenções na questão da situação de rua ao redor do campus (principalmente na Praça da
Cantareira). As atividades sempre mesclam arrecadação e doação de itens, atividades culturais de
convívio comunitário e a escuta sensível (BARBIER, 2002) dos grupos que participavam dos
eventos, visando a (re)construção e fortalecimento de pontes e elos entre a pop rua, os ambulantes,
os universitários, os moradores locais e os transeuntes.
Temos duas principais vias de atuação: a primeira se dá por meio da Universidade através
do projeto de extensão “A População em Situação de Rua, a Praça, a Universidade e a Potência dos
Encontros”, cadastrado no edital de ações novas de Extensão da UFF, em 2019. O apoio da
Universidade permite que o Coletivo tenha acesso a infra-estrutura do campus e emita certificados
para os voluntários do projeto, também fomos contemplados com uma bolsa de extensão no ano de
2019, no edital de Direitos Humanos.
Abaixo temos um registro fotográfico que retrata a importância da institucionalização do
projeto junto a UFF para que possamos fazer e trazer parcerias para a Universidade. Essa exposição
foi em parceria com a câmera de vereadores do Rio de Janeiro.
7 – Exposição Fotográfica Cidadania em Situação de Rua
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Fonte: Fan page no Facebook do Coletivo Remonta Comunidade

A segunda se dá por meio da associação a programas de apoio a projetos sociais,
participamos do edital Active Citizens + Fazezores do Bem 2018/2019 que premiou 30 projetos
comunitários e ganhamos em primeiro lugar um financiamento que foi usado para comprar um
equipamento de sublimação, que nos servirá para sanar as despesas das ações do Coletivo e para a
articulação de uma cooperativa com a pop rua da Praça da Cantareira. Os projetos com a
sublimação serão efetivados na agenda de atividades para 2020.

4.2 As redes
O Coletivo Remonta Comunidade pratica intervenções locais e pontuais, a nível micro, mas
está desde o princípio, além de em princípio, articulado em rede com outras ações e movimentos
voltados para a pop rua. Durante a formação do coletivo, em uma ocasião que comparece ao I
Seminário Sobre População de Rua que ocorreu no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da
Universidade Federal do Rio de Janeiro em novembro de 2018, conheci a companheira Vânia Rosa,
então liderança estadual do Movimento Nacional População de Rua no Rio de Janeiro. Ela foi e é
grande parceira e colaboradora do coletivo, quando lhe falei que estávamos com um projeto
embrionário ela informou a respeito de diversos outros de muitas esferas da sociedade que atuavam
38

com a pop rua e se organizavam em uma rede informal de atendimento. As muitas instituições ,
39

grupos e pessoas envolvidos nessa rede mantinham contato por meio de grupos no Whatsapp ,
divididos por temas gerais como “Saúde mental”; “encaminhamento CAPS”; etc., mas que não
tratavam necessariamente só de casos relacionados a estes temas.
A dinâmica dos grupos é a seguinte: um membro que se depare com alguma ocasião em que
alguém em situação de rua tinha alguma necessidade relata o caso à rede. Se não houver algo que
alguém ou alguma instituição do grupo possa fazer, alguém saberá para onde encaminhar aquela
pessoa para que sua necessidade seja suprida.
Esta rede de atendimento é uma ferramenta de conexão entre as questões locais vivenciadas
pelas pessoas inseridas na situação de rua e as múltiplas possibilidades de resolução destas, por
meio do acesso a rede de serviços do Estado, ou por ONG’s, ou organizações civis da região, ou até
mesmo por indivíduos. atuar em rede é extremamente potente para resolução de problemas sociais,
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Os grupos têm mais de 100 pessoas e a maioria é ligada a grupos com mais indivíduos. Do Coletivo Remonta
Comunidade, apenas a Professora Doutora Helen Ferreira, Vânia, do MNPR, e eu estávamos nestes grupos, mas todos
os parceiros do coletivo estavam ligados a rede.
39
Aplicativos para celulares que permite enviarem mensagens e arquivos em muitos formatos de mídia, em tempo
real. Também permite conversas em grupos.
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por um lado porque possibilita uma abordagem multidimensional, uma vez que se você ou seus
grupos mais próximos não puderem fazer algo com relação a questão a probabilidade que alguma
outra pessoa ou grupo dali possa é muito grande. Por outro lado a rede situa a atuação local de
múltiplos indivíduos e grupos em um processo muito mais amplo, o que fomenta ações em diversos
níveis com relação à problemas sociais vivenciados localmente. Se a possibilidade de atuação que
você ou seus grupos próximos têm é de pequeno porte e micro localizada, ela será muito mais
eficiente estando conectada a outras que atuam em face do mesmo problema.
O contato com a rede de atendimento me permitiu uma análise de formas de intervenção
eficazes na questão da situação de rua em vários níveis da sociedade, além me conceder um outro
papel (GOFFIMAN, 1995) na cena da vida cotidiana da pop rua da Praça da Cantareira, por meio
da experiência de atuação no Coletivo Remonta Comunidade: além de ser interpretado enquanto o
“rapaz que toca na rua”, ou “menino que veio cursar a Universidade”, passei a ser também um
agente de intervenção social naquele cenário. Isso causou um movimento na minha posição de
pesquisador, modificando tanto a forma como era percebido em campo, quanto a forma como eu o
percebia, deslocada da condição de pesquisador-observador para a de pesquisador-agente,
comprometido com formas práticas de intervenção no problema observado. Pude então perceber
outras facetas da situação de rua na praça, de um ponto de vista diferente do que havia podido até
então.
Se a análise da questão através da pop rua havia mostrado que o grupo só se constituía
enquanto tal na relação com outros, e que estes poderiam ser tantos quanto nos permite uma
metrópole global, fez-se necessário dar alguma atenção aos outros grupos que interagiam com eles,
de perto e de dentro (MAGNANI, 2002). Interpretar a sociabilidade da “Praça da Cantareira” do
ponto de vista da pop rua permite acessar discursos mobilizados pelos atores que com eles
interagiam, que em geral se apoiam nas concepções generalistas, estigmatizantes e discriminatórias,
a exemplo desta fala do dono de um estabelecimento que funciona na praça, referindo-se a pop rua
do local, presente em um artigo proveniente de um estudo etnográfico realizado para observar a
implementação do “Projeto calçada livre”, durante a administração do prefeito Rodrigo Neves
(2013-2016):
Alguns comerciantes defendem que a Prefeitura deveria tomar uma medida
drástica: a internação compulsória . “A prefeitura tem que tirar esses vagabundos,
na marra”, disse o dono da lanchonete. “Se quisessem resolver, já tinham levado
eles embora”, afirmou Zé Augusto, proprietário da Célis Boutique, espécie de
armarinho que funciona também de frente para a praça (Neto & Veiga, 2018, p.33).
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Porém queria entender um pouco mais a fundo os significados da situação de rua na “Praça
da Cantareira” para os “outros”, uma vez que até então havia me atido aos significados da própria
pop rua. Dada a diversidade dos grupos que frequentam a praça tomei a escolha metodológica de
focar em um, o que eu estava mais inserido e que sempre que se reunia no local era sob a proposta
de interconectar todos os outros em função da questão da situação de rua: o Coletivo Remonta
Comunidade.
O coletivo, como já foi dito, planejou toda sua agenda de 2019 voltada para a sociabilidade
entre a pop rua e os demais grupos da praça, e também procurou se situar em relação à outros
movimentos e grupos que se voltavam para a situação de rua, portanto nos encontros do grupo as
questões relacionadas a esta situação, na Praça da Cantareira e a nível social mais geral, eram
constantes e principal fonte de sua sociabilidade (SIMMEL, 2006), reunindo indivíduos distintos
em função dos mesmos interesses coletivos.

Presente em situações tão diversas quanto “reuniões econômicas, irmandades de
sangue, comunidades religiosas, bandos de bandidos”, que apesar de motivações e
interesses distintos, bem como conteúdos específicos, guardam a semelhança
fundamental da sociabilidade, pois “todas essas formas de sociação são
acompanhadas por um sentimento e por uma satisfação de estar justamente
socializado, pelo valor da sociedade enquanto tal” (SIMMEL, 2006, p.64).

Minha participação no coletivo foi a principal chave metodológica, uma vez que o papel que
desempenhava ali se situava em um ponto de interseção entre: a percepção da pop rua sobre si,
sobre os outros e sobre a praça, possível por meio da escuta sensível (BARBIER, 2002), da
observação participante ( MALINOWSKI, 1978), e de uma descrição densa (GEETZ, 1973) do
sentido atribuído por aquelas pessoas à suas práticas sociais; a percepção e a agência de um grupo
específico, em meio aos tantos outros, sobre a situação de rua na praça, possível por meio da
atuação no Coletivo Remonta Comunidade , da pesquisa-ação (BARBIER, 2002) nas reuniões e
intervenções deste coletivo, e da realização de entrevistas estruturadas com os seus membros; e por
fim a rede de instituições e grupos organizados em função do atendimento às necessidades da pop
rua, possível por meio do contato com a rede de atendimento informal e da participação em ações e
uma reunião do fórum estadual (RJ) do Movimento Nacional População de Rua, a lém da
participação na Ronda dos Direitos Humanos (Ronda-DH), projeto da Defensoria Pública do Estado
do Rio de Janeiro em parceria com a Defensoria Pública da União.
Tratava-se do lugar analítico mais propício para realizar a minha proposta de pensar, a partir
dos dados locais, propostas de intervenção contextual na questão da situação de rua que possam se
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conectar a formar mais gerais, a nível municipal, regional, estadual, nacional e até se possível
global, mas que sejam modais à cada um destes contextos. A seguir apresento as propostas de
intervenção em quatro diferentes setores da sociedade, que atuam desde o nível mais micro social
até o nível nacional, citando exemplos de grupos conectados em rede que intervêm e cada um destes
setores.

4.3 Dispositivos conectores conectados
A superação da situação de rua a nível social só se faz possível por meio de um trabalho
integrado entre poder público, sociedade civil e diferentes setores privados, de potencialização dos
talentos e recursos dos sujeitos submetidos a esta situação, não como uma questão de caridade ou de
assistência social, e sim como uma questão de justiça social (NEUMANN & NEUMANN, 2004),
como dever de garantia dos direitos humanos, políticos e cidadãos destes sujeitos.
Para tanto, é necessária uma atuação multidimensional e intersetorial em rede, onde a
invenção do cotidiano (CERTEAU, 1994) de pessoas em situação de rua esteja enquadrada por uma
produção de significados e códigos públicos (GEERTZ, 1973) que se dispõem para este grupo
comprometidos com uma moral da responsabilidade social e do dever da garantia dos direitos destas
pessoas.
Este entrelaçamento entre as realidades macro e micro, ou local e global pode se dar por
meio de diversos dispositivos conectores conectados atuando de forma global ( NGOENHA, 2011),
uma vez conectados e atuando em rede, estabelecendo relações de sociabilidade pautadas no eixo da
justiça social ( NGOENHA, 2011), garantida não por meio de sanções jurídicas, mas pela garantia
de direitos historicamente negados ou atacados. Isto nos remete ao conceito de Ubuntu (justiça
restaurativa) proveniente da filosofia Sul africana, e potente ferramenta de combate a segregação
racial que enfrentou e enfrenta o país. Diz NGOENHA, (2011):

A verdadeira questão glocal de hoje, no sentido que interpela as relações entre
grupos no interior de todas as sociedades, mas também a relação entre diferentes
partes do mundo, é a justiça (Ngoenha, 2011, p.68).

E ainda algumas páginas adiante, diretamente sobre o conceito de Ubuntu na política sul
africana:
Onde ir buscar uma justiça que compreenda os imperativos da catarsis através do
reconhecimento do outro e da reconstrução da relação social? A justiça que se
procurava era a justiça de uma costureira que com o trabalho tenaz e de muita
paciência cose a diferentes partes a fim de construir uma peça única? (...) A escolha
de uma comissão de conciliação e não a instauração de um tribunal especial para
punir os crimes contra a humanidade,mostrava claramente que o caminho a
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percorrer para passar do human wrongs ao human rights subordinava a tradicional
justiça punitiva à reconciliação. Isto é, o reconhecimento público do mal cometido,
o arremendimento, a vontade de reintegrar a comunidade com uma nova atitude
relacional (é o que se chama Ubuntu) ( NGOENHA, 2011, p.72, grifo meu).

4.3.1 Ações civis locais
As ações civis locais são praticadas por organizações de atuação micro-social, ou seja, local
e pontual. Pessoas que frequentam o mesmo pedaço ( MAGNANI, 2002) da cidade se organizam,
por diferentes motivações, em torno da resolução de questões específicas aos grupos em situação de
rua do seu pedaço, o u de sua mancha. E
 stas organizações, mesmo que de pequeno porte, tem um
grande impacto na manutenção das necessidades básicas imediatas da pop rua e no fortalecimento
dos laços de sociabilidade que este grupo estabelece com os outros. Exemplo: mutirões de corte de
cabelo, dos grupos que preparam alimento para distribuir pelo bairro, dos que realizam atividades
culturais no espaço público, entre muitos outros. O exemplo que evoco das organizações civis, que
atua conectado com essa proposta de intervenção é o Coletivo Remonta Comunidade.
Este trabalho é glocal uma vez que integra as demandas cotidianas específicas da pop rua na
“Praça da Cantareira”, a integração social entre os muitos grupos que transitam e permanecem na
praça, e a lógica de trabalho integrado em rede pautado na filosofia de Ubuntu, e m detrimento de
abordagens meramente assistencialistas que se apoiam na lógica da caridade e reproduzem os
estigmas historicamente cristalizados nas representações públicas sobre as pessoas em situação de
rua. São ações de pequeno porte, mas que produzem um grande impacto na sociabilidade local, o
que de certo modo causa um impacto em toda a rede de relações tecidas na cidade, já que todos os
pedaços se conectam em algum ponto da teia de significados que envolve a metrópole. Quando
pensamos coletivamente em estratégias de atuação local, vamos aprendendo o lugar certo de bater,
para que cada lasca tirada seja capaz de derrubar sólidos muros de concreto.

4.3.2 Ações Não Governamentais
Estas são ações praticadas por organizações que atuam em diferentes circuitos Magnani,
(2002) da cidade, trechos mais abrangentes que abrigam diversos pedaços, territórios físicos, mas
principalmente simbólicos que se constituem enquanto tais a partir da gramática local, e manchas
territórios

que são

determinados principalmente pelo espaço, que abrigam diferentes

estabelecimentos, pontos e pedaços, apesar de também simbólico, sua característica principal é a de
“ponto de referência físico, visível e público para um número mais amplo de usuários”.
(MAGNANI, 2002, p.22).
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Tais ações possibilitam a interseção de grupos de diferentes muitos setores da sociedade,
capazes de atender grupos de pessoas em situação de rua de diferentes pontos da cidade por meio de
intervenções de porte médio, unindo capital financeiro, simbólico e político de setores privados e
diferentes organizações civis locais. O exemplo que evoco deste tipo de ações é o do Refettorio
Gastromotiva, localizado na lapa.
Já havia tido contato com voluntários deste projeto na rede de atendimento à pop rua, mas
tive a oportunidade de ter um contato mais próximo por meio da graduanda em Antropologia pela
UFF Maria de Fátima B. de Menezes, que também é orientanda do Professor Dr. Edilson Márcio A.
da Silva, uma vez que seu Trabalho de Conclusão de Curso faz uma análise de sua atuação nesta
instituição. Ela se mostra congruente com a filosofia Ubuntu desde o nome: Refettorio é o termo em
latim que significa “servir para restaurar” (MENEZES, 2019, p.6).
Em seu trabalho, Menezes (2019) nos mostra que o Refettorio d eu início a suas atividades
no ano de 2016, durante os jogos olímpicos. Cabe a ressalva de que neste momento a região da lapa
passava por um violento processo de gentrificação em que grupos como a pop rua, vendedores
ambulantes, trabalhadores (as) da prostituição e outros grupos social e/ou economicamente
vulneráveis eram privados do pleno acesso ao exercício de sua sociabilidade em determinados
espaços da cidade, que foram “preparados” para receber a burguesia internacional.
Utilizando-se de insumos sobressalentes de restaurantes do circuito da região da lapa, o
refeitório serve diariamente refeições preparados por voluntários de diversos segmentos
populacionais, além de chefs e estudantes de gastronomia. É um importante espaço de comunhão
entre os muitos grupos que compõem os circuitos da Lapa. É também um dispositivo conector
conectado, na medida em que é glocal e multisetorial.
É glocal porque apesar de sua atuação na região da Lapa, está conectado com a rede de
atendimento a pop rua do Rio e com redes nacionais e mundiais ligadas a gastronomia social, c omo
a Gastromotiva, instituição que gestiona o Refettório, que atua no Rio de Janeiro, Curitiba, El
Salvador, Cidade do México e Cidade do Cabo, também atuou no Fórum Econômico Mundial, em
Davos, 2019 (GASTROMOTIVA, 2018. Relatório Anual 2017-2018 in Menezes, 2019, p.6).
Também é multisetorial uma vez que integra diferentes setores da sociedade em função de
uma mesma motivação: o pleno acesso a soberania alimentar por parte da pop rua. Foi idealizado
pelos Chefs Massimo Bottura, fundador da ONG Food for Soul, David Hertz, fundador da
Gastromotiva, além da jornalista Ale Forbes; o projeto da arquitetura do lugar foi feito por Gustavo
Cedroni, e realizado por uma empresa de SP, a curadoria artística e ambientação contou com o
artista plástico Vik Muniz; Mobiliário feito pelos Irmãos Campana; iluminação por Maneco
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Quinderê; além de equipamentos da cozinha da Chef Roberta Sudbrack (Menezes, 2019). Diversos
voluntários de múltiplos setores da sociedade, donos de restaurantes, estudantes de Gastronomia,
Chefs, e diversos grupos em situação de rua nos diferentes pedaços e manchas do circuito d a Lapa
se reúnem em torno do Refettorio Gastromotiva, e este encontro causa um forte movimento em cada
um destes indivíduos e grupos.

4.3.3 Ações intra-governamentais
Estas são ações que se dão no interior dos aparatos institucionais do Estado, visando a
garantia de direitos humanos, cidadãos e políticos, constitucionalmente garantidos, mas não
efetivados na relação entre a pop rua e os operadores da máquina estatal. Estas possuem um forte
impacto a nível estadual e regional, uma vez que o Estado tem sua soberania legitimada pela
sociedade civil, e conta com amplo poder de intervenção em questões sociais em múltiplas
localidades, reunindo representantes do governo, movimentos sociais e a sociedade civil em geral.
O exemplo aqui evocado é o da Ronda dos Direitos Humanos (Ronda-DH). O projeto é uma
ação integrada entre a Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública do Estado do Rio de
Janeiro. Idealizado pela defensora do estado Carla Beatriz Nunes Maia, em parceria com o defensor
da União Renan Vinícius Sotto Mayor de Oliveira, o projeto foi criado no fim de 2015 “quando o
40

poder público procedeu a uma política de higienização social dos espaços da cidade” .
A Ronda-DH percorre periodicamente as ruas de diversos pontos da cidade do Rio de
Janeiro, onde há concentração de pessoas em situação de rua, recolhendo relatos de possíveis
violências cometidas por grupos urbanos e representantes do Estado como a Guarda Civil
Municipal, a Polícia Militar, e o Programa de Segurança Presente. As denúncias são divulgadas
41

anonimamente em uma página no facebook

e também formalizadas por meio da Defensoria

Pública. Também é feito um trabalho de aproximação das pessoas em situação de rua com os órgãos
e instituições jurídicas e de promoção da conscientização dos direitos dos quais elas são
possuidoras.
Esta ação é um dispositivo conector dos afetamentos provenientes da experiência urbana da
pop rua, que passa a estar conectado a possibilidades de atuação e de garantia de seus direitos por
meio da máquina pública. Também é uma importante ferramenta de auto-policiamento por parte do
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Palavras da Dra. Carla Beatriz Nunes Maia, em entrevista concedida ao site da Defensoria Pública do Estado do Rio
de
Janeiro
em
2018
(consultado
em
03/11/19):
http://www.defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/8512-Ronda-DH-e-finalista-na-15%C2%AA-Edicao-do-Premio-Innova
re
41
Mídia social e rede social virtual lançada em 4 de fevereiro de 2004.
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Estado, uma vez que as violências cometidas por seus representantes raramente são formalizadas ou
combatidas.

4.3.4 Ações de Movimentos Auto-organizados
Os movimentos auto-organizados são a forma mais eficiente de intervenção na questão da
situação de rua, uma vez que são pautados na total centralidade e protagonismo das pessoas nesta
situação. As ações destes movimentos podem atuar em todos os setores da sociedade, desde o nível
mais local ao nacional, uma vez que nenhuma voz é mais passível de autoridade sobre a pop rua do
que a dela própria. Se politicamente organizadas as pessoas que vivenciam a situação de rua tem
elementos para reivindicar com plenitude seus direitos humanos civis e políticos e elaborar
estratégias de atuação contra qualquer laudo técnico, estigma cristalizado nas representações sociais
sobre o grupo, ou violência por parte dos representantes do Estado e dos outros grupos urbanos.
O exemplo trazido de auto-organização da pop rua é o Movimento Nacional População de
Rua. Após a chamada “chacina da Sé”, ocorrida no centro de São Paulo em 2004, onde várias
pessoas em situação de rua foram brutalmente assassinadas em uma série de ocasiões que
perduraram por 3 dias, diversos grupos civis locais de apoio a pop rua e movimentos locais
auto-organizados se aglomeraram e uma unicidade de vozes que vinham ecoando desde a década de
1060, reivindicando melhores condições de vida e políticas públicas que assegurassem sua
autonomia, “A partir daí grupos da população de rua em São Paulo e Belo Horizonte iniciaram a
mobilização para consolidar o Movimento Nacional da População de Rua.” (MNPR, 2010, p.29).
O movimento tem forte representatividade em quase todos os estados do Brasil, teve
participação no o Conselho Nacional de Assistência Social (2008), compôs o Comitê Intersotorial
de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional Para a População em Situação de
Rua, instituído pelo Decreto Presidencial nº 7053, de 2009, ocupa instâncias de deliberação e
participação política em Conferências e Conselhos da Saúde e Assistência Social (MNPR, 2010,
p.30), foi o principal agente mobilizador do Projeto de Capacitação e Fortalecimento Institucional
da População em Situação de Rua, parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome, UNESCO e Instituto Pólis, em 2009/2010, que concretizou ações de capacitação
de lideranças, seminários e fóruns, dentre outras importantes atuações na sociedade.
A companheira Vânia Rosa, ex representante estadual do MNPR no estado do Rio de
Janeiro, minha principal via de acesso ao Movimento, informou-me de que apesar da total abertura
e fomento de parcerias de todos os setores da sociedade, ele tem a política de que todo membro
oficial precisa estar ou ter estado em situação de rua, devido a máxima do “não falem de nós sem
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nós”, evocada desde sua fundação. A estrutura organizacional se dá por meio de fóruns municipais,
que delegam representantes aos fóruns estaduais, que delegam representantes aos fóruns nacionais.
O MNPR é o mais potente e eficaz dispositivo conector da experiência urbana e das
reivindicações sociais da pop rua às possibilidades de representação e atuação política, permitindo o
protagonismo do próprio grupo nas decisões que lhes envolvam a nível local, regional e nacional.
Ressalto que os dispositivos conectores conectados aqui explicitados além de conectarem questões
locais referentes a pop rua à abordagens cada vez mais gerais, estão também ligadas entre si por
meio de redes de atuação conjunta e colaboração.
A companheira Vânia Rosa, por exemplo, atua no Coletivo Remonta Comunidade, na
Ronda-DH e no MNPR; por meio da articulação entre o Coletivo Remonta Comunidade e a
Ronda-DH realizamos uma ronda no município de Niterói, da qual o coletivo participou; membros
do MNPR e pessoas atendidas pela Ronda-DH e por outros projetos de organizações civis locais e
organizações não governamentais são encaminhadas para o Refettorio Gastromotiva para realizarem
suas refeições; e muitas outras conexões e entrecruzamentos se estabelecem e se fazem possíveis
por meio destas redes. A comunhão entre diferentes grupos de pessoas que vivenciam a situação de
rua, e os outros que se voltam para esta situação, todos entre si, é força motriz da proposta de
intervenção que aqui defendo: uma que se dê por meio de uma abordagem contextual, levando em
conta a realidade cotidiana das pessoas em situação de rua e as grandes questões sociais gerais que
atravessam este cotidiano.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O movimento que fiz durante toda a construção dessa monografia consistiu em conectar a
realidade vivenciada cotidianamente pela pop rua da Praça da Cantareira com algumas questões
gerais sobre a situação de rua.
Defendo uma abordagem da situação de rua enquanto fenômeno social sem essência,
estruturas rígidas, nem sujeito típico. Em contraposição a definição que o Estado faz da pop rua,
que restringe as políticas que beneficiam esse segmento da população às pessoas caracterizadas
“por sua condição de pobreza extrema, pela interrupção ou fragilidade dos vínculos familiares e
pela falta de moradia convencional regular”, acastelo que as políticas para pessoas em situação de
rua devem atender a qualquer um que seja classificado por outros grupos sociais enquanto
pertencente a pop rua.
Compreende-se a Praça da Cantareira, palco da pesquisa, sob dois pontos de vista diferentes:
uma de longe e de fora - amparado em Magnani (2002), observações mais gerais relacionadas a
paisagem do local, sua história, e importância na geografia da cidade. E outra de perto e de dentro
(MAGNANI, 2002), focada nas formas de apropriação da praça e na gramática das relações locais
cotidianas.
Também observamos as articulações, as definições e formas de gestão da situação de rua no
âmbito do Estado com as que se dão na Praça da Cantareira. O objetivo foi relacionar aspectos
locais a movimentos que se dão à nível nacional e perceber formas próprias de incorporação destes
movimentos no cotidiano da praça.
E por fim, analisei uma forma de intervenção específica e de atuação à nível micro com
relação a situação de rua na Praça da Cantareira, evidenciando de que forma seus princípios estão
relacionados com outras ações que atuam em circunferências cada vez mais abrangentes, mas que
formam um vetor, capaz de ligar as intervenções à nível mais comunitário aos movimentos de
abrangência Nacional.
A reflexão que fiz, longe de tentar determinar as características da situação de rua e formas
de solucioná-la, buscou produzir ferramentas analíticas para olharmos ao nosso redor e parar para
perceber a situação de rua com uma complexidade um pouco maior do que a permitida pelo
automatismo da vida cotidiana. Também destaquei dispositivos práticos para que mais do que só
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parar para perceber, efetivemos dentro das nossas possibilidades de atuação formas de intervenção
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Que vai desde preparar uma janta para alimentar alguém que precisa à liderar o Movimento Nacional População de
Rua.
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face a esta questão social comprometidas com a plena e total garantia dos direitos civis, políticos e
sociais dos sujeitos que a experienciam.
Se quisermos superar a situação de rua à nível global o caminho será árduo e tortuoso,
repleto de feras que tem interesses vis na perpetuação das contradições sociais que a sustentam.
Penso que os mais capazes de apontar a direção correta sejam as próprias pessoas nesta situação, a
partir de suas demandas, gerais e subjetivas, deve-se fazer um movimento centrífugo, que vai da
intersubjetividade, as redes locais de sociabilidade, ao nível municipal, regional, estadual nacional e
global. Uma atuação social eficaz perante a situação de rua deve vir de baixo para cima e de dentro
para fora.
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