
 
 
 

 

  

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE TURISMO E HOTELARIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM TURISMO 

PPGTUR-UFF 

 
 
 
 
 
 

 
JORDANIA DE OLIVEIRA EUGENIO 

 
 
 
 
 

A EXPERIÊNCIA TURÍSTICA DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE 

RUA DA CIDADE DE NITERÓI – RJ: HORIZONTES POSSÍVEIS PARA 

O TURISMO SOCIAL 

 

 

 

 

 

NITERÓI 
2018 

 



 
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE TURISMO E HOTELARIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM TURISMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JORDANIA DE OLIVEIRA EUGENIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A EXPERIÊNCIA TURÍSTICA DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DA 

CIDADE DE NITERÓI-RJ: HORIZONTES POSSÍVEIS PARA O TURISMO SOCIAL  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

NITERÓI 
2018  



 
 
 

 

 

JORDANIA DE OLIVEIRA EUGENIO 

 

 

 

 

 

A EXPERIÊNCIA TURÍSTICA DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DA 

CIDADE DE NITERÓI-RJ: HORIZONTES POSSÍVEIS PARA O TURISMO SOCIAL  

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação Stricto Sensu em Turismo 
como requisito parcial para obtenção do 
Grau de Mestre. Área de concentração: 
Turismo e Sociedade. Linha de pesquisa: 
TURISMO, CULTURA E AMBIENTE.  
 

 
 
 
 
 

Orientador: Prof. Dr. BERNARDO LAZARY CHEIBUB 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

NITERÓI 
2018 



 
 
 

1. Turismo Social. 2. Experiência turística. 3. População em situação de 
rua. 4. Centro Pop - Niterói/RJ.  
5. Produção intelectual. I. Título II. Cheibub,Bernardo Lazary, orientador. 
III. Universidade Federal Fluminense. Faculdade de Turismo e Hotelaria. 

CDD - 

Eugenio, Jordania de Oliveira 

A experiência turística da População em Situação de Rua da cidade 
de Niterói-RJ: Horizontes possíveis para o Turismo Social / Jordania de 
Oliveira Eugenio ; Bernardo Lazary Cheibub, orientador. Niterói, 2018. 

100 f. : il. 

Dissertação (mestrado)-Universidade Federal Fluminense, Niterói, 
2018. 

DOI: http://dx.doi.org/10.22409/PPGTUR.2018.m.08138673630 

E87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Ficha catalográfica automática – SDC/BCG 

Bibliotecária responsável: Angela Albuquerque de Insfrán -CRB7/2318 



 
 
 

 
JORDANIA DE OLIVEIRA EUGENIO 

 

 

A EXPERIÊNCIA TURÍSTICA DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DA 

CIDADE DE NITERÓI-RJ: HORIZONTES POSSÍVEIS PARA O TURISMO SOCIAL  

 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação Stricto Sensu em Turismo 
como requisito parcial para obtenção do 
Grau de Mestre. Área de concentração: 
Turismo e Sociedade. Linha de Pesquisa 
TURISMO, CULTURA E AMBIENTE 

 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 

 
 

_________________________________________________ 
Prof. Dr. BERNARDO LAZARY CHEIBUB – Orientador 

PPGTUR - Universidade Federal Fluminense 
 
 
 

___________________________________________________ 
Prof. Dr. JOÃO ALCANTARA DE FREITAS – Convidado  

CPDOC - FGV – Fundação Getúlio Vargas 
 
 
 

___________________________________________________ 
Prof. Dra. HELENA CATÃO HENRIQUES FERREIRA  

PPGTUR - Universidade Federal Fluminense 
 
 
 

 
 
Niterói, 08 de agosto de 2018



 
 
 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 Aos meus pais Sandra e Sebastião, e minhas irmãs Priscila e Melissa, que 

me apoiam incondicionalmente em todas as escolhas. Obrigada pela paciência, 

compreensão e amor. Eu não seria nada sem vocês!  

Às minhas “tias Marias” que permitiram que esta caminhada fosse possível. À 

madrinha Baíca, em especial, agradeço por sempre cuidar de mim e se fazer 

presente mesmo estando longe.  

Aos meus amigos Joice e Evilásio que, através de um gesto de amor, me 

mostraram o quão concreta uma amizade por ser. À Thais, que além de ser um 

grande exemplo, tornou-se minha irmã, segurando em minha mão todas às vezes 

que quis voltar pra casa.  

 Gratidão a Bruna, amiga que esteve comigo todos os dias (à distância) 

compartilhando os mesmos sentimentos, ainda que não os tivesse vivendo.  

Aos meus amigos velhos e novos que tornaram tudo mais leve, divertido e 

estimulante; vocês sabem o quanto me importo e sou grata por suas vidas.  

Aos funcionários do Centro Pop de Niterói, e integrantes do Projeto Turismo 

Social – UFF, toda minha gratidão por permitirem que eu adentrasse em seus 

respectivos meios para realizar esta pesquisa.  

À população em situação de rua usuária do Centro Pop sou grata por tudo 

que aprendi. Termino esta investigação feliz por ter conhecido e olhado nos olhos de 

cada um de vocês.  

Agradeço aos professores que aceitaram fazer parte da banca examinadora: 

Helena Catão e João Freitas. À Helena, gratidão pelo carinho e dicas preciosas ao 

longo desta investigação; sua visão e experiência foram essenciais para minha 

construção acadêmica. Ao João, sou grata por tê-lo novamente como banca 

repetindo a parceria da graduação; não pensaria em melhor pessoa com 

conhecimento e sensibilidade para dividir esta pesquisa.    

Brindo e agradeço também aos encontros predestinados desta vida, em 

particular com o Bernardo Cheibub, orientador que se transformou em amigo e deu 

toda à segurança para eu seguir em frente. Em um ambiente onde facilmente o ego 



 
 
 

corrompe os profissionais, poder conviver com este professor foi inspirador, 

gratificante e sinal de que existem exceções. 

Por fim, e mais importante, GRATIDÃO a Deus, que me permite entender e 

sentir toda à poesia da vida! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Caminhe devagar, não se apresse. O único lugar 
aonde você precisa chegar é a si mesmo.” 

                         Ortega y Gasset, 1883 – 1955 
 

 



 
 
 

RESUMO 

Defender que o turismo precisa ser empreendido por meio de políticas públicas, 
como um direito social, e não somente em favor dos benefícios econômicos, é como 
estar na contramão do imaginário e do que esta atividade representa no mundo 
globalizado. Aproximar este fenômeno da experiência com a população em situação 
de rua (alvo de inúmeros preconceitos) parece ser ainda mais contraditório, visto 
que, este grupo social muitas vezes ocupa espaços públicos que são destinados ao 
turismo, visto como prejudicial a estética urbana das cidades.  Neste sentido, este 
trabalho propõe refletir de que forma a experiência turística, na perspectiva do lazer, 
pode intermediar as relações sociais entre a população em situação de rua usuária 
do Centro Pop de Niterói - RJ, com a região metropolitana do Rio de Janeiro. A 
aproximação com esta instância municipal de assistência social ocorreu através do 
Projeto Turismo Social da Universidade Federal Fluminense, que oferece acesso a 
experiência turística aos alunos e funcionários da UFF, bem como à comunidade 
externa que não possui condições socioeconômicas. Ao longo do trabalho busco 
estabelecer uma relação entre a prática do turismo social, entendido como forma de 
possibilitar o acesso a experiência turística por pessoas que não possuem condições 
financeiras e sociais de acessá-la, e o conceito de Hanna Arendt (2004) sobre “o 
direito a ter direitos”; pois, para esta população, é negado até mesmo o direito 
básico de ir e vir. Nesta perspectiva, adotando como abordagem científica bases 
etnográficas de investigação, há evidências que a (re) descoberta da cidade através 
do turismo, pela população em situação de rua, pode proporcionar além de novas 
relações sociais, a ativação de memórias pessoais e afetivas, que funcionam para 
estes indivíduos como meio de resistência à condição de rua.    

 
Palavras-chaves: Turismo Social. Experiência turística. População em 

situação de rua. Centro Pop – Niterói/RJ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 ABSTRACT 

  

To defend that the tourism needs to be undertaken through public policies, as a 
social right, and not only in favor of economic benefits, is how to be on the wrong 
way down an one-way street = of what this activity represents in the globalized world 
and its imaginary. To approximate this phenomenon of the experience with the 
homeless population (enclosed by countless prejudices) seems to be still more 
contradictory, seeing that, this social group very often occupies public spaces that 
are destined to the tourism, thus damaging, the urban esthetics of the cities. In this 
sense, this paper proposes to consider  how the tourist experience, in the 
perspective of the leisure, can intermediate the social relations between the 
homeless population user of the Centro Pop de Niterói - RJ, with the metropolitan 
region of the Rio de Janeiro. The approximation with this municipal social work 
assistance occurred through the Project Social Tourism of the Fluminense Federal 
University, which offers access to the tourist experience for the students and 
employees of the “UFF”, as well as to the extern community that has an unfavorable 
socioeconomic conditions. Throughout this thesis I seek to establish a relation 
between the practice of the social tourism, understood as the form of making 
possible the access to tourist experience for people who have not financial and social 
conditions of accessing it, and the concept of Hanna Arendt (2004) about “the right to 
have rights”; for, even the basic right to come and go is denied to this population. In 
this perspective, adopting as scientific approach ethnographic bases of investigation, 
it seems that the (re) discovery of the city through tourism, for the homeless 
population, can provide besides new social relations, the activation of personal and 
affective memories that work for these individuals as a means of resistance to the 
street condition. 

Key-words: Social Tourism. Tourist experience. Homeless population. Centro Pop - 
Niterói / RJ. 
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Introdução 

  

Uma visão comum nas orlas de praias brasileiras é a do turista ou morador 

local degustando água de coco enquanto aprecia a paisagem, conversa com 

amigos, ou faz uma caminhada. Numa manhã ensolarada de novembro, na orla da 

praia da Boa Viagem, na cidade de Niterói-RJ, esta visão se repetia diante dos meus 

olhos como algo corriqueiro, exceto por um acontecimento: naquele dia eu estava 

acompanhando um grupo de pessoas em situação de rua que visitavam atrativos 

turísticos e equipamentos culturais de Niterói-RJ e pude presenciar uma cena que 

dispõe sobre as reflexões presentes neste trabalho.  

Após um casal de turistas descartar na lixeira o coco que havia degustado, 

um dos integrantes do grupo de pessoas em situação de rua, foi até o lixo, recolheu 

o coco e posteriormente se dirigiu ao comerciante do fruto indagando:  “Moço, o 

senhor pode abrir este coco pra eu comer?”. Com a afirmativa positiva do vendedor, 

outros participantes do roteiro também foram à lixeira e recolheram o fruto para 

comerem a polpa, fazendo daquele instante uma espécie de confraternização entre 

eles, e despertando olhares curiosos de quem passava pelo local. Mais do que isso, 

naquele momento muitos deles degustaram o fruto observando a paisagem, ora em 

silêncio, ora trazendo memórias individuais como um turista que está em visita ao 

local.  

Ao longo daquela manhã, outras observações puderam ser feitas, tanto antes 

como depois do relato descrito acima, direcionando cada vez mais reflexões sobre 

as relações que a experiência turística pode intermediar entre a população em 

situação de rua e sua própria cidade.  

Meu primeiro contato com o modo de vida e a figura do morador de rua ou do 

sujeito em situação de rua 1 ocorreu longe do universo acadêmico, sendo através da 

                                                           
1 Durante este trabalho será utilizado os termos “morador de rua” e “pessoas em situação/condição 

de rua” para denominar este grupo social. Na primeira seção serão apresentadas discussões sobre o 

uso destas nomenclaturas e outras formas que estes sujeitos são reconhecidos e chamados. Porém, 

concordando com Ghirard et al. (2005), Frangella (2004), e Andrade et al. (2014), acredito que cada 

sujeito desta população se identifica de forma diferente, não podendo generalizar que todos são 

“moradores de rua”, “mendigos”, ou estão em “situação de rua”. Desta forma, ao longo desta 

pesquisa, optei por utilizar a denominação “população em situação de rua”, visto que o grupo 

observado é usuário uma instância municipal de governança (representante do Estado) que os tratam 

por esta nomenclatura.  
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Sociedade de São Vicente de Paulo, entidade religiosa que presta atendimento a 

grupos vulneráveis da sociedade, dentre eles a população de rua. No entanto, o 

trabalho que eu desenvolvia destinava-se, especificamente, a famílias em risco 

social, não existindo o contato com pessoas em situação de rua. Esta opção de 

atendimento às famílias e não aos moradores de rua, resulta da incerteza, 

insegurança, preconceitos, e complexidade que permeiam o ambiente e a vida deste 

grupo social. 

 Frangella (2004), em sua tese etnográfica sobre a corporalidade da 

população em situação de rua da cidade de São Paulo, descreve estes sentimentos 

de insegurança, incerteza e estranhamento como algo natural, visto que estes 

grupos se movimentam na contramão da ordem social e econômica pré-estabelecida 

na sociedade contemporânea, atraindo olhares duvidosos de quem vive de acordo 

com o sistema social e econômico vigente.  

Todavia, mesmo diante do cenário complexo em que o morador de rua está 

inserido e por ouvir relatos de parceiros de associação, sempre tive curiosidade de 

adentrar este universo justamente para mudar o estigma que possuía destas 

pessoas que normalmente são adjetivadas de: coitadinhas, violentas, pedintes, 

doentes mentais, vagabundas, usuárias de drogas e etc. Mais do que curiosidade, 

sempre me questionei sobre qual seria o motivo destas pessoas chegarem àquela 

condição, sem na época entender que muitos deles foram ou continuam nas ruas 

por opção, tendo por trás histórias de ruptura de laços afetivos, sociais e familiares.  

Para Castel (2009), trata-se de pessoas que estão “desfiliadas” da sociedade 

após o rompimento com todas suas redes de socialização, como a família, os 

amigos ou ao local de trabalho. Os homens e mulheres observados nesta pesquisa, 

por exemplo, possuem, em sua maioria, histórias de rupturas de vínculos, 

associadas a vícios ou brigas familiares, sendo estas geralmente relacionadas à 

frágil condição financeira decorrente da falta de trabalho. O trabalho, aliás, ocupa 

espaço central nos discursos desta população, conforme percebido durante esta 

pesquisa.  

Para Frangella (2004), tanto a sociedade como o Estado aceitam a população 

em situação de rua nas cidades como algo passageiro, de alguém fracassado que 

não deu certo em algum âmbito da vida. Contudo, a partir do momento em que é 

oferecido ao morador de rua meios para sair desta situação (albergues, abrigos, 

clínicas de reabilitação e etc.) e o mesmo se nega, seja por escolha própria ou por 
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não se enquadrar nas alternativas que o Estado propõe, é como se passassem a 

não merecer mais a atenção da sociedade e do poder público. Sendo recorrente, 

nestes casos, ouvir que estas pessoas dormem na rua porque querem.  

Por isso, Sotero (2011) acredita que as políticas públicas destinadas às 

pessoas em situação de rua não são formuladas e executadas como forma de 

compreender e se ajustar aquela condição; pelo contrário, são políticas que 

procuram deixar estas pessoas longe dos olhos dos demais cidadãos, como se o 

fato de estar nas ruas as diminuíssem perante os outros cidadãos. Concordando 

com esta ideia de Sotero (2011), Santana e Castelar (2014) acreditam que tal 

julgamento do Estado reforça a culpabilização desses sujeitos por estarem em 

condição de rua. Nesta pesquisa, por exemplo, este sentimento de culpa saltou aos 

meus olhos em todos os diálogos que tive com algum morador de rua participante da 

experiência turística. Cada qual a sua maneira, conversava de modo a demonstrar – 

propositalmente ou não – que sabia que estar em situação de rua era algo errado, e 

que por isso ele deveria sofrer as consequências.  

Tal discurso se aproxima da discussão sobre o “direito a ter direitos”, uma vez 

que quando esta população se fixa por muito tempo nas ruas, indo contra ao modelo 

socioeconômico que estamos inseridos, ela passa a não ser mais tratada como 

parte da sociedade, sendo por isso negado a ela o direito a possuir direitos, ficando 

em um estado de invisibilidade. Nesta perspectiva, percebe-se que até mesmo o 

direito de vivenciar a cidade é negado à população em situação de rua, o que é 

facilmente comprovado quando observamos os olhares e expressões destinados a 

eles ao andarem pelas ruas, parques e mesmo atrativos turísticos.  

Assim, a oportunidade de debruçar sobre a pesquisa com a população em 

situação de rua e o turismo, não se deu de forma aleatória. Ao contrário: considero 

um momento de construção no qual ainda me encontro. Desde a graduação enxergo 

o turismo para além do seu viés econômico, reconhecendo-o sim como um grande 

propulsor e importante fonte de receita para diversos países, que mesmo sem 

organizá-lo e trabalhá-lo de forma completa (abrangendo dimensões sociais e 

espaciais, e não somente a econômica) colhem frutos positivos decorrentes da 

atividade turística. Contudo, por se caracterizar como um fenômeno complexo e 

multifacetado, o turismo também possui um viés perverso, que se não observado, 

pode acarretar sérios impactos sociais, ambientais e urbanos. 
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Neste sentido, defender que o turismo precisa ser empreendido, por meio de 

políticas públicas, como um direito social, e não somente em favor dos benefícios 

econômicos, é como estar na contramão do imaginário e do que esta atividade 

representa no mundo globalizado. Isso posto, ao reconhecer o turismo como uma 

das possibilidades de lazer, acredito que relacionar estas duas áreas a uma política 

de inclusão social, possibilitaria diversas oportunidades de vivência e acesso aos 

atrativos turísticos de uma cidade por habitantes que não possuem condições de 

acessá-los.   

Esta integração entre turismo, lazer e inclusão nos encaminha para o debate 

do tipo de turismo que integra esta pesquisa: o turismo social. Como supõe sua 

nomenclatura, o turismo social é visto como um meio de possibilitar o acesso à 

experiência turística para a população que não detém condições socioeconômicas 

de se inserir no mercado do consumo turístico. Além disso, esta modalidade, 

articulada ao que tem sido chamado de turismo de base local, supõe a melhor 

distribuição de renda e oportunidades geradas pela atividade turística em uma 

determinada localidade (CHEIBUB, EUGENIO, 2017).  

Santana e Castelar (2014) observam que a população em situação de rua é 

normalmente vista pela sociedade e pelo Estado como “lixo urbano”, o que 

associado ao fenômeno turístico, se caracteriza como uma consequência negativa 

para a atividade. Por isso, no limiar desta pesquisa, quando se buscou trabalhos que 

discutissem a associação do turismo com sujeitos que se encontram em condição de 

rua, o que foi encontrado diz respeito majoritariamente à imagem negativa que estas 

pessoas causam ao ocupar grandes centros urbanos. Mesmo assim, faz-se 

necessário afirmar que não foram localizados trabalhos específicos que discutam 

diretamente a relação entre a população em situação de rua e a experiência 

turística. 

Tendo em vista estas considerações iniciais sobre a população em situação 

de rua e o turismo, este trabalho pretende refletir as possibilidades e os limites de o 

turismo social contribuir na construção da cidadania da população em situação de 

rua de Niterói-RJ, ao oferecer maior acesso ao lazer e à cidade. Uma vez que 

acredito que o turismo social se apresenta como um caminho a vivência democrática 

da urbe por diferentes grupos sociais, caracterizando-a como um grande 

equipamento multicultural de “livre” acesso (CHEIBUB, 2009).  
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A partir deste entendimento, ratifica-se a relevância desta pesquisa, ao propor 

uma investigação cujo objeto de estudo está “desfiliado” (CASTEL, 2009) da 

sociedade, sendo visto pelo mercado turístico como “poluidor” da estética urbana 

capitalista que integra em seu bojo apenas aqueles que estão dispostos a consumir. 

Além disso, o fato de existirem poucos estudos que abordem de forma direta o 

turismo e a população em situação de rua, também justifica a importância do 

trabalho. Portanto, no decorrer do trabalho será apontado como a experiência 

turística de mulheres e homens em situação de rua aproximou este grupo social de 

sua cidade, seus direitos, dos outros habitantes da urbe, da cidadania, e de suas 

memórias pessoais. 

A possibilidade de pesquisar o turismo com um grupo de moradores de rua se 

deu por meio do projeto de extensão Turismo Social da Universidade Federal 

Fluminense - UFF, que objetiva oferecer passeios e excursões gratuitas ou de baixo 

custo para a comunidade profissional ou acadêmica desta Universidade, bem como 

para outras instituições conveniadas, com o intuito de democratizar o acesso à 

experiência turística para grupos em risco social que não possuem condições de 

acessá-la. Este projeto é coordenado pelo orientador desta dissertação que também 

é professor vinculado ao departamento do curso de Graduação em Turismo da UFF, 

e por alunos dos cursos de Graduação em Serviço Social e Turismo da mesma 

Instituição.  

A aproximação com o projeto de Turismo Social – UFF ocorreu 

intencionalmente2 quando soube da parceria que estava sendo firmada entre eles e 

o Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua, da 

Prefeitura de Niterói-RJ. O Centro Pop, como é popularmente conhecido, apresenta-

se como uma instância municipal de apoio e atendimento a pessoas que estão em 

condição de rua. Este Centro de Referência faz parte do Sistema Único da 

Assistência Social (SUAS) criado em 2005 pelo Governo Federal para organizar e 

                                                           
2
 A minha aproximação com o projeto “Turismo Social” ocorreu, especificamente, através do professor 

que coordena este grupo, e que também é orientador da presente dissertação. Este fato, incialmente, 
gerou algumas dúvidas quanto à linha tênue que percorreria sendo orientada por alguém que em 
certos momentos faria parte da cena etnográfica que eu estaria observando. No entanto, com o 
decorrer da pesquisa, procurei nos momentos propícios me afastar deste professor na condição de 
orientador e observá-lo e descrevê-lo, apenas como mais um ator do cenário estudado. Ao final, este 
duplo papel que ele ocupa na pesquisa parece não ter sido prejudicial, apesar de admitir que sua 
presença possa ser considerada uma das limitações do trabalho, visto que durante nossos diálogos 
por vezes era difícil não observá-lo fora do campo de pesquisa, mesmo sendo necessário o fazer.  
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gerir políticas de assistência social destinadas a pessoas em situação de 

vulnerabilidade.  

Uma vez que a parceria entre o projeto de extensão da UFF e o Centro Pop 

estava concretizada, iniciei o acompanhamento e observações que compõe o bojo 

desta pesquisa. Por se tratar de um grupo social dotado de características 

específicas e distintas da minha realidade, que exigia o deslocamento e observação 

atenta, pressupus que abordá-los somente por meio de questionários ou entrevistas 

formais poderia ser um equívoco, uma vez que estaria correndo o risco de não ter 

um olhar “de perto e de dentro” (MAGNANI, 2002) sob os atores sociais envolvidos. 

Por isso, percorrer este caminho de investigação através de bases etnográficas, 

mostrou ser a forma mais adequada de captar aquilo que não é visível “a um olhar 

meramente de fora” (MAGNANI, 2002, p.93). Uma vez que, concordando com 

Malinowski (1976), há fenômenos que não podem ser recolhidos por meio de 

questionário ou análise documental, na verdade, eles precisam ser vistos em pleno 

funcionamento.  

A etnografia por muitos anos caracterizou-se por ser um método desenvolvido 

exclusivamente no âmbito do campo antropológico (ROCHA e ECKERT, 2008), e 

inicialmente foi popularizada por estudos que descreviam “novas” civilizações. Os 

estudos de Bronislaw Malinowski e Franz Boas, considerados pais fundadores deste 

método, exploravam justamente as distâncias e diferenças que separavam suas 

sociedades daquelas por eles investigadas (ROCHA e ECKERT, 2008), difundindo, 

desta forma, os conceitos de alteridade e relativização que devem estar associados 

ao pensamento do antropólogo. Por isso, a chegada ao campo de pesquisa com 

hipóteses fechadas, torna-se um risco, pois: 

 
Se um homem embarca em uma expedição decidido a provar certas 
hipóteses e se mostra incapaz de modificar sem cessar seus pontos de 
vistas e de abandoná-los em razão de testemunhos, inútil de dizer que seu 
trabalho não terá valor algum (MALINOWSKI, 1976, p. 65). 

 

Por isso, o primeiro movimento que precisei realizar antes de ir a campo foi 

despir-me de algumas hipóteses fechadas que já possuía e direcionar-me a vivência 

da observação, percebendo que através dela algumas perguntas seriam 

respondidas e outras surgiriam com a mesma frequência. Tal ocorrência vai ao 

encontro com o que Rocha e Eckert discorrem sobre as hipóteses iniciais de uma 

pesquisa, para elas: “não é usual contemplar hipóteses iniciais de pesquisa uma vez 
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que estas emergem na medida em que a investigação avança com a aproximação 

ao universo a ser pesquisado” (2008, p.2).  

 Ao final confirmei que a rigidez no momento de ir ao campo deve ser posta 

de lado, permitindo ao pesquisador relativizar, ou mudar perspectivas que por hora 

estavam pré-estabelecidas em sua visão. Esta menor rigidez no campo não significa 

menor rigor metodológico, reduzindo o estudo etnográfico à uma ciência rasa, sem 

embasamento teórico. Ao contrário, segundo Gilberto Velho: é impossível fazer uma 

boa antropologia sem ter preparo teórico [...], claro que em muitos casos uma 

formação acadêmica não é suficiente para produzir bons pesquisadores e 

intérpretes da vida social [...]” (VELHO, 1980, p.14).  

No Brasil, a partir da década 1970, os antropólogos passam a se dedicar a 

pesquisas nas “grandes cidades”, sendo estes estudos considerados plenamente 

urbanos, ocupando-se de objetos outrora não observados como: setores populares, 

velhice, gênero, prostituição, parentesco e família, música e etc. (PEIRANO, 1999). 

É neste contexto urbano que a presente pesquisa se desenvolverá, sendo a 

interação da população em situação de rua com o turismo – e demais elementos que 

fazem parte de uma cidade – a dinâmica a ser observada.  

Nesta perspectiva, reconhecendo a limitação na frequência de inserção no 

campo pesquisado, não considero que esta pesquisa seja um modelo tradicional de 

etnografia. Acredito, porém,  que a mesma sustenta-se em conceitos da antropologia 

urbana, considerada como “o conjunto de investigações sobre as relações sociais e 

simbólicas estabelecidas nas sociedades contemporâneas e industriais” (DUTRA e 

RIBEIRO, 2013, p.127-128), e da etnografia, caracterizando-se portando como uma 

pesquisa qualitativa de bases etnográficas.  

Ao final do trabalho, perfilho que esta abordagem de investigação científica 

me permitiu observar através de uma arena privilegiada os moradores de rua 

durante, antes, e após as experiências turísticas. O que somado às conversas com 

os outros envolvidos no passeio, permitiram a seguinte reflexão: ao levar os usuários 

do Centro Pop para conhecer espaços que geralmente não são projetados para 

eles, novas possibilidades surgiram para os mesmos, que afirmam estarem mais 

dispostos a frequentar “outros mundos”. Tal fato indica, na perspectiva da psicóloga 

do Centro Pop, a mudança na autoestima deste grupo social, que se sentiu detentor 

de direito, pelo menos no campo do lazer.  
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Posto isso, é necessário pontuar duas considerações importantes a respeito 

do trabalho: a primeira delas é referente à denominação do morador de rua que será 

identificado em alguns momentos do texto como “usuários do Centro Pop”, uma vez 

que é assim que os profissionais deste Centro de Referência intitulam a população 

que frequenta e utiliza os serviços do local; a outra questão a ser apontada é sobre a 

identificação dos participantes observados durante a pesquisa. A fim de preservar a 

identidade especialmente dos homens e mulheres que estão em situação de rua, 

optei por não identificar nominalmente nenhum deles, estando também inclusos 

neste quesito os profissionais (assistentes sociais e psicólogas) do Centro Pop e o 

coordenador e alunos integrantes do projeto Turismo Social – UFF.  

O recorte temporal das narrativas observadas ocorreu entre os meses de 

agosto de 2017 a junho de 2018 em diferentes reuniões3 na sede do Centro Pop e 

na UFF, bem como nas duas experiências turísticas organizadas pelo projeto 

Turismo Social UFF nos meses de novembro de 2017 e abril de 2018. O primeiro 

roteiro percorreu três atrativos turísticos da cidade de Niterói-RJ (Museu de Arte 

Contemporânea – MAC; Maquinho e o Campus Gragoatá da UFF), e o segundo 

passeio destinou-se ao Pão de Açúcar na cidade do Rio de Janeiro4.  

 A presente dissertação está organizada em duas partes que almejam discutir 

de maneira mais densa as reflexões levantadas nestas primeiras páginas. O 

primeiro capítulo retrata, através de conceitos e de dados colhidos no trabalho de 

campo, a situação de rua, os caminhos percorridos até esta população estar em tal 

condição, os preconceitos que envolvem estes sujeitos e os debates acerca da 

denominação deste grupo social. Ainda são abordados alguns dados do único censo 

nacional realizado no Brasil sobre este grupo social, que mesmo após dez anos, 

condizer com algumas realidades vistas na pesquisa. Na outra sessão do capítulo é 

discutido o “direito a ter direitos” na perspectiva de Hanna Arendt (2004), 

entendendo que para esta população os direitos sociais são negados diariamente, 

                                                           
3
 Ao longo da pesquisa obtive contato e conversas com cinco funcionárias do Centro Pop Niterói-RJ 

(duas assistentes sociais, duas psicólogas e a coordenadora), e com cerca de vinte e cinco usuários 
diferentes. O número destes últimos não foi possível precisar, visto que por muitas vezes durante 
reuniões no Centro Pop, a rotatividade deles era alta, sendo que nem sempre quem começava 
assistindo a reunião, terminava, ou ainda, havia aqueles que chegavam ao final e depois 
desapareciam. 
4
 Durante os passeios turísticos, obtivemos os seguintes números: no roteiro dentro da Cidade de 

Niterói, participaram doze usuários (dez homens e duas mulheres) e duas profissionais do Centro 
POP. Na visita ao Pão de Açúcar, por sua vez, houve dezesseis usuários (quatorze homens e duas 
mulheres) e cinco profissionais.  
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como se o fato de estar na rua fosse justificativa para o não reconhecimento destes 

homens e mulheres como cidadãos. Por isso, neste tópico também é apresentado o 

Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua de Niterói- 

RJ, com o intuito de demonstrar o significado deste local para estes sujeitos que o 

enxergam como seu espaço familiar e onde eles podem buscar por seus direitos.  

A segunda parte do trabalho dispõe sobre a experiência turística da 

população em situação de rua, abordando e discutindo as observações feitas em 

campo antes, durante e após os roteiros turísticos organizados pelo projeto Turismo 

Social. Na primeira sessão é discutido de que forma o turismo social, trabalhado 

através de políticas públicas de turismo, poderia se estabelecer como meio de 

vivência democrática da cidade. A segunda sessão, por sua vez, adentra a 

experiência turística com os moradores de rua, relatando suas visões, expectativas e 

mudanças de comportamento após o projeto. Também neste ponto, através da 

observação e interpretação do Outro, narro como pude visitar o “meu eu turista”, 

estando por vezes, lado a lado de um morador de rua vivenciando a cidade de 

maneira democrática através da experiência turística.  

Como forma de finalizar as discussões e reflexões percebidas na presente 

dissertação, serão abordados nas considerações finais, os horizontes possíveis para 

a efetivação de políticas públicas de turismo social. Pois, ao finalizar este trabalho, 

tendo vivenciado e observado a experiência turística com a população em situação 

de rua, reconheço que o deslocamento pela cidade possui relação direta com a 

condição social dos cidadãos. Neste sentido, ao aproximar o cidadão de sua cidade, 

a partir da experiência turística, o mesmo estaria diminuindo cada vez mais sua 

distância da urbe e dos habitantes da mesma.   

Neste capítulo ainda serão apontadas as limitações existentes na pesquisa, 

pois, conforme algumas respostas eram parcialmente respondidas outras surgiam 

ao mesmo tempo, demonstrando que as possibilidades de investigações não se 

esgotaram. Ao contrário, pude aprender nesta jornada que quanto mais tempo se 

passa observando e vivenciando o campo de pesquisa, mais reflexões distintas 

podem ser realizadas.   
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1. Por este pão pra comer, por este chão pra dormir 

 

Com a intenção de aproximar os leitores das discussões acerca da população 

em situação de rua, as narrativas que compõem este primeiro capítulo procuram 

retratar em duas sessões como é a vida dos homens e mulheres que estão na 

condição de rua e frequentam o Centro de Referência Especializada para População 

em Situação de Rua – Centro Pop de Niterói-RJ.  A primeira parte do capítulo retrata 

a situação de rua e a realidade enfrentada por estas pessoas, abordando as 

principais causas para este grupo sair de suas casas, e a trajetória de alguns deles 

que após anos nesta condição se consideram “seres da rua”, e por isso não 

possuem mais o desejo em voltar para uma moradia convencional. 

 Na sessão dois é apresentado o Centro Pop de Niterói e discutido como o 

seu papel é fundamental na vida das pessoas que estão em condição de rua, sendo 

este local o mais próximo de “lar” que o sujeito morador de rua reconhece. Na última 

parte do capítulo, por sua vez, discute-se a violação dos direitos sociais quando se 

trata da população em situação de rua, levando estas pessoas a condição de “não-

cidadãos”, segundo a perspectiva de Hanna Arendt (2004). 

1.1.  A invisibilidade de mulheres e homens que são ou estão nas ruas 

 

 Muito se discute sobre qual a melhor denominação para as pessoas que 

vivem ou estão de passagem pelas ruas, gerando confusão quanto à forma de 

denominar este grupo social. No entanto, é possível afirmar que não há uma 

definição única e que seja suficientemente completa para conceituar os sujeitos 

deste grupo. Tanto que existem diversas nomenclaturas que se referem a estas 

pessoas dialogando geralmente com as respectivas áreas acadêmicas que estudam 

este grupo social e também seus objetivos de pesquisa. Na verdade, o próprio 

sujeito em situação de rua se autodenomina baseado em conceitos do seu meio de 

socialização. Mattos (2003) discorre que os principais termos utilizados para 

identificar estas pessoas são: mendigo, trecheiro, morador de rua, homem de rua e 

nômade urbano, já para Stoffels (1977) a diferença necessária a ser observada 

nestas nomenclaturas são as que se referem ao conceito de mendigo – que é a 
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pessoa que vive nas ruas e pede esmola – e os treicheiros, também conhecido 

como andarilhos, que são aqueles que perambulam de cidade em cidade, 

caracterizando-se e diferenciando-se dos outros por sua mobilidade.  

Stoffels ainda afirma que há uma maior tendência a ligar todas as pessoas em 

situação de rua à mendicância, que segundo Cunha (1998) e Silva (2000), refere-se 

aquele que pede esmola e suplica por caridade pública. Porém, é preciso pontuar 

“que nem toda pessoa necessitada, [é] mendiga, e nem todo mendigo é uma pessoa 

necessitada” (SERRANO, 2004, p. 13), havendo casos como aponta Stoffels (1977) 

de mendigos profissionais, que aprendem técnicas (meios de pedir e de agradecer) 

e possuem muitas vezes moradia, sendo as ruas utilizadas apenas para a 

ambientação do seu “local de trabalho”. Esta confusão na denominação destes 

sujeitos é algo que lhes incomoda, considerando que durante a presente pesquisa 

identifiquei em algumas falas a necessidade dos usuários do Centro Pop de se 

diferenciarem daqueles que pedem esmola, ou seja, os mendigos.   

Destarte, sobre as denominações deste grupo social, Mattos (2003) discorre 

sobre a expressão “em situação de rua”, que é a forma de identificar o homem ou a 

mulher que se encontra numa condição de rua temporária e passível de mudança. 

No entanto não é difícil encontrar pessoas que dizem “ser da rua”, no sentido de 

aceitarem que esta condição não será temporária, permanecendo nas ruas por 

vontade própria. Isto, normalmente, ocorre com indivíduos que estão há mais tempo 

nesta condição e não se reconhecem em outro espaço de moradia; segundo 

Frangela (2004), é como se os locais fechados não os comportassem mais.  

O Estado, em seus documentos e diretrizes sobre este grupo social de 

vulnerabilidade, utiliza sem diferenciação, a expressão “pessoas em situação de rua” 

como forma de intitular todos que estão nesta condição. Diferente do que 

inicialmente possa ser entendido, o motivo desta escolha de identificação pode estar 

ligado às políticas adotadas pelo Estado, que são, segundo Sotero (2011), políticas 

que pretendem retirar essas pessoas dos olhos dos demais cidadãos. Logo, ao 

afirmar que estas pessoas estão em situação de rua, é justificável a adoção por 

parte do Estado de meios de retirar este grupo vulnerável na rua, sem compreender 

e ajustar políticas para aqueles que se consideram de fato moradores da rua.  As 

instituições representantes do Estado, como o Centro Pop, ainda afirmam que a 

adoção do termo “em situação de rua” também é uma forma menos preconceituosa 

de tratar os moradores de rua. O que veremos adiante, porém, é justamente o 



25 
 

contrário à opinião de alguns representantes deste grupo social com quem 

conversei. 

Esta outra denominação, “morador de rua”, também é alvo de diversas 

discussões, como pude perceber durante as conversas com as profissionais e os 

usuários do Centro Pop. Enquanto as primeiras utilizam veementemente a 

expressão “população em situação de rua” – talvez por estarem trabalhando e serem 

representantes de uma instância governamental que adota este termo – alguns 

usuários do Centro Pop me corrigiram quando conversando com eles utilizei 

“população em situação de rua” para denomina-los. Um deles reagiu: “nós somos 

moradores de rua mesmo, não precisa falar população em situação de rua não. Não 

tem isso. A gente mora é onde? Nas ruas, então eu sou da rua, morador de rua”. 

O discurso descrito acima vai ao encontro com o que Ghirardi et al. (2005) 

discorre sobre ficar, estar e ser da rua. Para os autores, “essa variação semântica  

traduz um movimento de adaptação que vai do transitório ao permanente na relação 

com o espaço público” (GHIRARDI, et al. 2005, p.2). Segundo os autores, o “ficar” 

nas ruas significa que os sujeitos ainda mantêm vínculos com alguma rede de 

suporte, se encontrando e visitando parentes ou colegas, dormindo e fazendo 

refeições em dormitórios, albergues ou alojamentos, e, por vezes até conseguindo 

manter e serem aceitos em empregos. A condição intermediária é “o estar nas ruas” 

que representa a etapa na qual os indivíduos que ficam nas ruas começam a 

desfazer os vínculos e redes sociais que possuíam (GHIRARDI et al., 2005), se 

identificando cada vez mais com o cotidiano de quem vive nos espaços públicos. 

Nestes casos, encontramos discursos das pessoas que ainda enxergam o seu 

antigo modelo de vida como ideal, e possuem vontade de voltar ou ter uma moradia 

tradicional.  

Já no último estágio, temos aqueles que se identificam como “seres da rua”, 

no sentido de terem se adaptado totalmente ao modo de vida dos espaços públicos 

e as regras e códigos que os compõem (GHIRARDI et al.,, 2005).  Assim, as 

pessoas que “são” das ruas, geralmente estão nesta situação há mais tempo e por 

isso se identificam com tal condição, não havendo vontade de voltar para um modelo 

tradicional de moradia e de socialização.  

Dito isso, percebe-se que não há uma forma errada ou correta de se 

denominar a população de rua, na verdade o que devemos respeitar é o modo como 

cada sujeito do grupo pesquisado se reconhece. Nesta pesquisa, por exemplo, 
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deparei-me tanto com aqueles que estão em situação de rua – sendo estes a 

maioria – como os outros que se identificam como seres da rua. Por isso, no 

decorrer do trabalho utilizarei os termos de acordo com o local de fala de cada 

sujeito (usuário do Centro Pop, Integrantes do projeto Turismo Social UFF, e 

profissionais do Centro Pop).  

No cotidiano, principalmente dos grandes centros urbanos, é comum o 

encontro com mulheres e homens em condição de rua, muitos deles vagando pelas 

vias ou avenidas, outros ocupando praças, escadarias de bancos, esquinas cobertas 

por marquises entre outros espaços. Estas pessoas, quando fixadas em um mesmo 

ponto, tornam-se até parte do dia-a-dia de quem percorre o mesmo caminho e 

frequenta ativamente os mesmos lugares da urbe. A diferença deste grupo social 

para outros cidadãos que encontramos no trajeto diário, é que os primeiros, após 

algum tempo, tornam-se invisíveis perante aos olhos da sociedade. É como se o 

morador de rua que estivesse em determinada esquina fosse algum objeto a ser 

desviado automaticamente sem merecer ao menos um olhar.  

Tal fato está relacionado com a imagem negativa atribuída a estes sujeitos 

que recebem constantemente atributos pejorativos por parte não só da sociedade 

civil, como também do próprio Estado. Em conversa com um dos usuários do Centro 

Pop de Niterói durante a pesquisa, o mesmo relatou que: “todos nos veem como um 

perdedor e culpado por estar na rua, eles olham para a gente como que falando: vai 

embora, vocês não tem que estar aqui”.  Este tipo de julgamento demonstra apenas 

uma das violências simbólicas que este grupo social é vítima e interpreta.  Uma vez 

que segundo este mesmo usuário, a maioria das pessoas não se dirige a eles para 

repreendê-los verbalmente, na verdade é “pelo olhar e cara delas que a gente já 

sabe o que estão pensando”. Esta leitura feita pelo homem a partir do olhar do outro, 

diz não somente o que ele supõe que o outro pensa, mas também – segundo minha 

percepção – faz parte do imaginário que ele próprio, por vezes, tem de si mesmo. 

Costa (2005) define por pessoas em situação de rua o grupo populacional 

heterogêneo formado por homens e mulheres de diferentes realidades, que tem em 

comum, em sua maioria, a condição de pobreza, o não pertencimento à sociedade e 

ao mercado formal de trabalho, além de terem problemas relacionados ao uso de 

álcool e drogas como estopim para chegar a tal condição. Ainda para a autora, há 

incidência de que estes indivíduos exerceram em sua trajetória de vida alguma 

atividade laboral formal que foi importante na construção de suas identidades 
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sociais, porém, por motivos relacionados a vícios, e dificuldades sociais ou 

familiares, os mesmos perdem seus empregos e laços afetivos. Mais do que isso, 

estas mulheres e homens ao chegarem às ruas parecem ter perdido a perspectiva 

de vida e a autoestima.  

 Na primeira inserção ao campo de pesquisa, “o olhar” deste grupo social foi 

algo que chamou não só a minha atenção como pesquisadora, mas também a dos 

alunos do projeto Turismo Social – UFF. Durante as conversas com os mesmos, 

duas discentes observaram que na primeira reunião com os usuários – quando eles 

participavam de forma oral opinando sobre o roteiro turístico que estava sendo 

escolhido – dificilmente eles “falavam com a cabeça erguida e olhando para algum 

de nós. O olhar sempre estava pra baixo ou para alguém do próprio grupo”, narra 

uma das alunas. Esta percepção pode ser relacionada tanto pela estranheza de um 

primeiro encontro, quanto pela falta de protagonismo e autoestima que estes sujeitos 

possuem. “O olhar” como bem enfatizado, é um olhar que nos pedi desculpas a todo 

tempo por estar naquela condição; conforme Gonçalves Filho (1998), é como se o 

sentimento de dignidade desaparecesse nestas pessoas.  

No Brasil, segundo Andrade, Costa e Marquetti (2014), há registros da 

presença de moradores de rua desde a época colonial, mesmo antes da abolição da 

escravatura (1888): escravos recém-libertos das fazendas sairam do campo para a 

cidade e alguns deles não conseguiram se estabelecer neste novo modelo de 

sociedade urbana. O número destas pessoas que começam a viver e perambular 

pelas ruas aumenta com a chegada de imigrantes camponeses vindos da Europa 

entre o final do século XIX e o início do século XX; para as autoras, tal fato 

desenhou desde muito cedo a periferia urbana – ainda que central – no Brasil, 

composta por hospedarias e cortiços que acumulavam grupos sociais que estavam 

chegando aos grandes centros brasileiros (ANDRADE et al. 2014). 

À vista disso, a maioria dos usuários com quem conversei durante a pesquisa 

possui seu último endereço localizado em zonas periféricas das cidades 

metropolitanas do estado do Rio de Janeiro. Isso demonstra que a condição de rua 

talvez seja um dos “últimos estágios” na vida de mulheres e homens que já estavam 

à margem da sociedade em situações de pobreza, periferia e desemprego. Segundo 

Bursztyn (2000, p.19), “viver no meio da rua não é um problema novo. Se não é tão 

antigo quando a própria existência das ruas da vida urbana, remonta, pelo menos, 

ao renascimento das cidades, no inicio do capitalismo”.   
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Destarte, para Serrano (2004), o trabalho se posta como elemento de vida 

estruturante da história de vida de homens e mulheres moradores de rua, pois, ao 

mesmo tempo em que a perda do trabalho se apresenta como causa da chegada às 

ruas, a conquista dele é vista como a esperança de promoção social e conquista de 

uma vida melhor. O morador de rua é visto pelo Estado e pela sociedade como um 

trabalhador que não deu certo (FRANGELA, 2014), alguém que por algum motivo 

fracassou na vida. A consequencia disso é a relação deste grupo social com a 

imagem de “vagabundo”, que normalmente é a mais utilizada para adjetivar estes 

sujeitos. Andrade et al. (2014) considera que isso está interligado a uma questão 

histórica na qual os novos moradores do perímetro urbano ( imigrantes europeus 

camponeses, e escravos recém-libertos) eram diferenciados dos demais cidadãos 

pela inserção no mercado de trabalho e não  somente por uma questão de moradia. 

Ou seja, o homem sem emprego já era visto como “vagabundo”, e, uma vez que 

quem estava em condição de rua não detinha emprego, este recebia uma atribuição 

de delinquente ainda maior. A partir do século XIX a vadiagem passa a ser crime, o 

que classificou imediatamente as pessoas em situação de rua como criminosas 

(JUSTO, 2008).  

Durante a pesquisa esta atribuição de criminalidade sobre a população de rua 

foi confirmada nas conversas com os funcionários (assistentes sociais e psicólogas) 

do Centro Pop e com os próprios usuários que foram incisivos ao afirmarem, mais de 

uma vez, que: “morador de rua não é bandido”. Segundo um dos usuários, o que 

mais o magoa na condição de rua, não é “alguém desfazer de mim, ou me negar 

alguma coisa. Não gosto é quando ficam com medo de eu ser assaltante, eu não 

sou”. Para Zaluar (1996), em uma sociedade desigual, o sistema policial e jurídico 

identifica mais facilmente como criminoso as pessoas que são oriundas das 

camadas mais populares, afirmando o rótulo de que todo pobre pode vir a ser 

criminoso.  

Esta premissa da criminalidade relacionada à falta de trabalho e a pobreza 

pode estar ligada a ordem econômica capitalista, na qual o homem que não está 

inserido no mercado de trabalho é considerado não produtivo, e por isso, sem 

utilidade. Assim, é como se estas pessoas (pobres e desempregadas) fossem o 

“peso morto do exército industrial de reserva” do sistema econômico capitalista ( 

MARX apud LIMA, 2014, p. 132), ou seja: homens e mulheres que podem ser 

utilizados como mão-de-obra a qualquer momento, visto que, aceitam qualquer 
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condição de trabalho. Marilena Chauí (1995) concorda que a existência dos 

desempregados, sem-terra e sem-teto será sempre atribuída à preguiça, ignorância 

e incompetência de quem está nesta situação. Escorel (1999) por sua vez, afirma 

que o elemento comum dos grupos excluídos no mundo é a condição de serem 

indivíduos supérfluos e desnecessários à produção no trabalho. 

 Rangel (1996) concorda que a chegada de uma pessoa à condição de rua 

tem relação direta com a perda do trabalho: 

após a perda do trabalho, consequentemente vem a perda da moradia, 
como mais um vínculo que se rompe, indicando o ingresso na desfiliação 
enquanto última etapa do percurso dissocializador (...) que compreende 
desde tentativas de reintegração até total ruptura dos vínculos sociais 
(1996, p.75).   

 

É visível a centralidade que o trabalho ocupa nos estudos e discursos 

referentes a esta população, não sendo raras as vezes que alguns usuários do 

Centro Pop me relataram seus postos de trabalho formal anterior à condição de rua, 

numa tentativa aparente de demonstrar que eles já foram trabalhadores formais, e 

que nem sempre estiveram naquela situação. Estes momentos de conversas 

trouxeram diversas memórias individuais sobre o “eu trabalhador” de cada um deles. 

Enquanto alguns afirmaram que não tem vontade de voltar para o antigo trabalho e 

que querem trabalhar em algo novo, outros manifestaram o interesse de voltar ao 

posto de trabalho que ocupavam anteriormente. Estes últimos, por sinal, se 

identificavam – ainda no presente – como profissionais ligados a determinada 

empresa ou setor, exemplo disso foi um homem que afirmou ser motorista de 

ônibus, mesmo quando um colega seu me relatou que fazia mais de três anos que 

ele perdera este emprego. Para Serrano (2004), a qualificação profissional ainda faz 

parte da identidade das pessoas em situação de rua.  

O discurso no presente sobre a profissão exercida no passado está ligado à 

noção de valor e autoestima destas pessoas. Falar que ainda é motorista, 

demonstra não somente a vontade de retornar a este posto antigo, como também 

aparenta ser uma reafirmação de que noutrora aquele sujeito tinha algum valor para 

a sociedade, principalmente no meio do trabalho. Além disso, percebi que aqueles 

usuários que dialogavam sobre sua antiga profissão diante dos outros companheiros 

de grupo, pareciam sentir-se melhores do que os usuários que ocupavam postos de 

trabalho inferiores aos deles no passado.  
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 Outro relato sobre trabalho/profissão que me chamou atenção foi feito por 

uma usuária do Centro Pop que estava participando do primeiro roteiro turístico. 

Esta senhora aparentemente com idade entre 50 e 60 anos, contou que estava 

empolgada com aquele roteiro, pois no passado trabalhou como Guia de Turismo na 

cidade do Rio de Janeiro (durante a conversa não ficou claro se ela atuava pela 

Prefeitura ou pela Embratur 5 , visto que a mesma citou os dois locais como 

empregador). Esta informação me inquietou na hora, pois vi diante de mim, alguém 

que atuou em uma das grandes áreas do turismo e que agora estava em situação de 

rua. E eu, na condição de pesquisadora deste tema, por alguns momentos não 

soube muito bem como reagir, principalmente frente a algumas perguntas 

específicas que ela me fazia sobre o turismo na atualidade. Ao longo de nossa 

conversa, esta senhora utilizou uma série de conceitos e nomenclaturas que os 

profissionais de turismo usam, além de me informar sobre datas de construção, ano 

de inauguração e outras curiosidades que geralmente um Guia de Turismo – com a 

formação que provavelmente ela teve no passado – precisa ter para exercer sua 

profissão.  

Instintivamente, naquela manhã conversei um bom tempo com esta usuária 

do Centro Pop, e por alguns momentos pude vê-la em ação como Guia, uma vez 

que durante a visita ao MAC havia um grupo escolar de crianças acompanhado por 

duas professoras, e esta senhora sem situação de rua rapidamente se aproximou 

das crianças e começou a “ajudar” as professoras no guiamento dentro de uma das 

salas de exposição. Neste momento, percebi certo desconforto por parte das 

professoras que, mesmo não se dirigindo a usuária do Centro Pop de forma 

repreensiva, fizeram questão de ignorar as narrativas dela, imputando olhares de 

desconfiança, e, principalmente de pena, enxergando aquela senhora como 

“coitadinha”.  

Para Frangella: “A piedade e a caridade em torno dos errantes eram 

favorecidas por um primeiro incentivo da Igreja ao atribuir um status positivo à 

pobreza que os caracterizava, estimulando a caridade” (2004, p. 40). Ainda hoje é 

possível perceber que parte da sociedade olha esta população com pena, 

atribuindo-lhes geralmente alguma deficiência/doença mental ou física como causa 

de estar na rua, ou mesmo uma pobreza extrema. Não obstante, as portas das 

                                                           
5
 Instituto brasileiro de Turismo 
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igrejas são escolhidas como local de mendicância, visto que alguns fiéis são 

arraigados a noções de pecado e culpa, sendo a caridade aos pobres um meio de 

salvação.  

Sobre o papel da igreja, Magni (2004) expõe que após as crises econômicas 

e sociais no final da Idade Média, a Igreja começa a condenar a mendicância, 

passando de atos de caridade a disciplinadores, o que persistiu até o presente. 

Exemplo disso é que as instituições religiosas possuem até hoje pastorais e 

movimentos que dão assistência à população em situação de rua. Nos discursos dos 

usuários do Centro Pop, as igrejas aparecem como representantes de algum 

benefício, seja pela distribuição de alimentos, cobertores e roupas, ou por possuir 

grupos de abordagem que vão até às ruas conversar e aproximar estes sujeitos de 

suas famílias. Tudo isso de maneira cautelosa, pois segundo conta uma das 

profissionais do Centro Pop, a população que está nas ruas não é adepta de 

nenhuma forma de “comando”, sendo seres que se consideram livres e por isso se 

negam a receber ordens de outras pessoas, mesmo estas sendo também 

moradores de rua.    

 Sobre isso, Frangella observa que “uma outra característica que se destaca 

na relação do morador de rua com seus pares é a dinâmica anti-hierárquica, a 

possibilidade de acúmulo de poder por membros dos agrupamentos que tentam 

manter lideranças” (2004, p.32). Por este motivo também a maioria dos indivíduos 

escolhe permanecer sozinho ou em pares na maior parte do tempo. Durante a noite 

em especial, esta autora aponta que alguns indivíduos, opondo-se a “ausência de 

condições materiais que permitam a experiência dos padrões civilizatórios de 

comportamento” (2004, p.191), como paredes e portas, por exemplo, inserem 

através de caixas de madeira, papelão, cobertores e etc., contornos e linhas 

semelhantes aos de uma casa, demarcando explicitamente seu espaço privado. 

Esta autora observou de perto “o caso de homens que marcavam com giz as 

divisórias de sua casa na calçada, interrompendo o fluxo de passagem na mesma” 

(FRANGELLA, 2004, p. 192). 

É importante observar, porém, que há exceções nas quais estes indivíduos 

optam por viverem em grupo, isso ocorre geralmente quando um mesmo espaço 

físico é dividido por estas pessoas, como por exemplo: salas, lojas, casas e prédios 

abandonados nos grandes centros urbanos. Neste caso, ao contrário do que 

Frangella (2004) afirma, há a presença de liderança ou “comando” para garantir a 
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segurança do grupo (KUNZ, 2012). Algumas pessoas em situação de rua, segundo 

Kunz (2012), também consideram que dormir em grupo é mais seguro do que estar 

sozinho, preferindo por isso se abrigar em locais onde há mais sujeitos em igual 

condição. 

Esta ideia, contudo, foi refutada no relato de um usuário do Centro Pop, que 

afirmou a preferência por dormir sozinho, longe de outros sujeitos na mesma 

condição que ele, por medo. Segundo o mesmo “um grupo de moradores de rua 

assusta mais do que um sozinho, por isso fico próximo de alguns na mesma 

calçada, mas não no mesmo espaço”. É interessante observar nesta fala algo 

percebido no cotidiano de grandes cidades, nas quais sempre existe uma rua, praça 

ou avenida conhecida por ser o local em que sujeitos em situação de rua dormem. A 

partir do relato do usuário, comecei a observar que na Avenida Amaral Peixoto, em 

Niterói, concentra-se um significativo número de moradores de rua durante a noite, 

e, esses, de fato, não dividem a calçada do mesmo banco ou loja, mas estão 

sempre a metros de distância (ou à frente, ou do outro lado da rua). 

Sobre a relação que as pessoas em condição de rua têm com o espaço, 

sobretudo com a casa, Frangella discorre que 

 

No contexto da rua, há perda do espaço da casa - portanto, do contexto 
imediato no qual a construção da identidade social costuma acontecer –, e 
da experiência doméstica tradicional a que normalmente estão relacionados 
os atos rotineiros de reprodução social (2004, p.189). 

 

Desta forma, a população em situação de rua que já perdeu seus vínculos 

familiares e sociais, enxerga no próprio grupo as referências de comportamento e 

socialização. Sobre isso, Magni (1994) afirma que a sobrevivência na cidade 

depende da transmissão e da experienciação do conhecimento de um morador de 

rua para o outro, ou seja, a sobrevivência nas ruas também é pautada em regras, e 

fronteiras visíveis e invisíveis que são repassadas por aqueles que estão nesta 

condição há mais tempo. 

Andrade et al. (2014) acredita que como nos bairros de uma cidade, as ruas 

também possuem regras de convivência a serem seguidas, são códigos implícitos 

na localidade que variam de acordo com cada lugar. Na atual conjuntura de 

insegurança das grandes cidades do Brasil, por exemplo, existem bairros nos quais 

não se pode transitar após determinado horário sem a permissão do grupo 
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dominante do local. Nas ruas, segundo as autoras, existem códigos referentes aos 

espaços: “não pode dormir em lugar que já é do outro, não invadir território de renda 

de outras pessoas, ter que compartilhar bebida, comida, cigarro e fogo” (ANDRADE 

et al., 2014), são algumas destas regras. 

 Enquanto percorríamos o trajeto do roteiro turístico ainda no ônibus, uma 

conversa entre dois homens me chamou atenção: eles apontavam para uma 

esquina onde, durante aquela semana, houve uma disputa pelo espaço de “moradia” 

entre um casal e um “morador de rua” que já utilizava daquela “esquina com 

marquise” há mais tempo. Um deles chegou a mencionar que amigos deste morador 

mais antigo, “avisaram que vão tirar o casal de lá a força”. Tal afirmação vai ao 

encontro de um destes códigos invisíveis e implícitos que a rua possui, pois, embora 

ela seja “pública”, aqueles que fazem dela sua moradia consideram uma esquina 

como sua “casa”, e, portanto a mesma não pode ser invadida por estranhos. Este 

exemplo, trás consigo a complexidade de morar num local onde a vida privada se 

desenvolve diante de um ambiente e olhares públicos.  

A escuta atenta que resultou no relato etnográfico descrito acima diz muito 

sobre o processo de integração ao ambiente observado, e à atenção as informações 

e ações que acontecem nas entrelinhas do ambiente e do grupo pesquisado. É 

necessário, portanto, que o pesquisador atente-se para o que está além do que é 

sobreposto pra ele, uma vez que estamos diante de um trabalho de natureza 

interpretativa, não no sentindo de ler e interpretar dados brutos ou objetivos, mas de 

realizar a interpretação de interpretações (GEERTZ, 1989). 

Ainda percorrendo o modo de vida destes sujeitos, a figura do albergue ou 

abrigo é frequentemente relacionada como um serviço oferecido aos moradores de 

rua, sejam eles pertencentes ao poder público ou a ONG‟s (Organizações Não 

Governamentais) e igrejas. Contudo, estes locais de pernoite não são totalmente 

aceitos por quem vive nas ruas, visto a necessidade de cumprimento de regras e de 

uma postura disciplinada imposta aos indivíduos nestes locais. Um usuário do 

Centro Pop, por exemplo, diz não gostar de abrigos, pois “existe hora pra tudo”, 

sendo a pior delas a de adentrar ao local durante a noite (não podendo chegar 

depois de 20h). Outro usuário alerta que nos albergues não se pode dormir com a 

companheira, mesmo tendo um “relacionamento sério”, o que é um empecilho para 

muitos homens e mulheres. Além deste fator disciplinar, Kunz discorre que 

geralmente “os albergues estão lotados, a infraestrutura é precária, o mobiliário é 
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sucateado, existem poucos leitos, os funcionários estão insatisfeitos e são mal 

remunerados, estressados e, com sobrecarga de trabalho” (2012, p.24), interferindo 

diretamente no tipo de atendimento que irão prestar a este grupo de vulnerabilidade 

social.    

Atualmente, a pesquisa mais abrangente e completa (que mapeia todo o país 

e indica gênero, cor de pele, idade e situação econômica) sobre a população em 

situação de rua do Brasil, é datada de 2008 (MERELES, 2017), e nasceu do I Censo 

destinado a este grupo social, realizado pelo Ministério de Desenvolvimento Social e 

Combate a Fome, da segunda gestão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

(2006-2010).  Posteriormente a este estudo, não houve por iniciativa governamental 

outros trabalhos semelhantes, sendo a produção acadêmica a fonte de alguns dados 

atuais sobre este grupo social, ainda que de forma incompleta – uma vez que cada 

pesquisador possui um objetivo e uma área territorial a ser observada – acarretando 

a falta de informações sobre estes sujeitos numa esfera nacional.  

 Ainda assim, os dados obtidos neste I Censo nacional após dez anos ainda 

servem como referência para estudos atuais. Um exemplo disso é que neste Censo 

feito em 2008, 82% da população quantificada era do gênero masculino, 53% 

autodeclaravam-se negros, e a maioria, 31,06%, eram homens de 26 a 35 anos 

(BRASIL, 2009). A amostra desta pesquisa reflete estes três dados informados 

acima mesmo desatualizados, visto que os usuários do Centro Pop de Niterói-RJ 

que participaram do Projeto Turismo Social eram em sua maioria, homens negros 

com idade entre 29 e 45 anos.  

A pouca presença feminina nas experiências turísticas 6  está relacionada, 

dentre outros fatores, com a violência física e assédio moral e sexual sofridos nas 

ruas. Antes da visita realizada ao Pão de Açúcar, por exemplo, presenciei uma 

conversa entre uma das usuárias com uma profissional do Centro Pop sobre a 

ausência de uma colega que colocou o nome na lista para a atividade e não 

compareceu. Segundo o relato, a mesma não foi porque sabia que “só iria ter 

homens, e ela tem medo de homens”; esta fala me fez recordar que logo na primeira 

reunião que participei com este grupo social, havia uma mulher muito machucada 

fisicamente, com marcas no rosto e o pé enfaixado. Não é possível fazer afirmações 

                                                           
6
 Durante as duas atividades organizadas pelo Projeto Turismo Social apenas quatro mulheres 

participaram, sendo duas na primeira experiência turística e outras duas no segundo passeio. No 
decorrer da convivência no Centro Pop, por sua vez, o número de mulheres com quem encontrei foi 
maior, mas ainda assim, quando comparado à porção de homens, a diferença chama atenção.  
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sobre quem a agrediu, ou se de fato foi agressão, porém, na condição de mulher, 

confesso que após escutar este relado, refleti que ser mulher estando em condição 

de rua, é conviver com a insegurança diariamente.  Kunz (2012) aponta em sua 

pesquisa que as mulheres que estão em situação de rua procuram esconder cada 

vez mais sua feminilidade, não utilizando adornos ou roupas que possam as 

identificar mais facilmente como mulheres. Para a autora, isto é uma tática de 

proteção contra os abusos, violências e estupros sofridos nas ruas (KUNZ, 2012). 

O fato de ser mulher e ter como objeto de estudo uma maioria masculina 

influenciou, por exemplo, esta própria pesquisa, uma vez que no primeiro dia de 

observação de campo (antes de ser apresentada formalmente a eles), me senti 

coagida e constrangida com olhares provenientes de alguns homens em situação de 

rua que estavam na recepção do Centro Pop esperando por atendimento (na 

ocasião não havia nenhum funcionário por perto). Esta primeira impressão foi 

decisiva para o meu aprofundamento no campo de observação, impossibilitando 

desta forma conversas e observações longe do ambiente físico do Centro Pop e das 

duas experiências turísticas realizadas. 

 Assim, embora tenha estado sozinha com os usuários por diversas vezes, 

isso sempre ocorreu nos ambientes e condições citadas acima, isto é, ao longo de 

toda a pesquisa não adentrei as ruas e os espaços de moradia da população em 

situação de rua de Niterói, sendo as reflexões abordadas aqui, frutos das conversas 

e observações feitas em ambientes pré-estabelecidos e cercadas (mesmo que de 

longe) de outras pessoas. Reconheço tal fato com uma das limitações da pesquisa, 

uma vez que ao adentrar de forma mais densa no campo, colheria maiores e 

diferentes observações.   

Além da violência contra a mulher, a prática de violência de forma geral, foi 

uma das palavras mais percebidas nos discursos dos usuários com quem conversei. 

Todos eles possuem relatos sobre algum tipo de tentativa de agressão sofrida nas 

ruas, essencialmente durante a madrugada. Tal informação ainda foi completada por 

eles e confirmada pelas profissionais do Centro Pop, como justificativa ao uso 

abusivo de álcool e drogas como forma de se manterem acordados até o 

amanhecer. Souza e Fortini afirmam que:  

 

No discurso dos moradores de rua, as drogas – incluindo aqui substâncias 
ilícitas e licitas –, representam a possibilidade de enfrentar a vida perante as 
dificuldades em lidar com os obstáculos que a mesma apresenta. A droga 
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aqui, não é apenas um consolo, mas a forma que encontraram de continuar 
a preservar as suas próprias vidas, mesmo que esta se configure como uma 
vida assujeitada e alienada; a droga se configura como o que resta das 
suas vidas, sob a qual, a suas subjetividades se inscrevem( 2009, p. 18). 

 

Hoje em dia, há por parte da sociedade a justificativa em praticar atos de 

violência (física ou simbólica) com a população de rua, adotando um discurso que 

estes sujeitos são uma ameaça social para a cidade e seus habitantes (Mattos e 

Ferreira, 2004). Estes autores também indicam que existem um processo pelo qual a 

imagem da população em situação de rua no Brasil têm percorrido, indo da “total 

indiferença, chegando até à repulsa e à violência física” (MATTOS e FERREIRA, 

2004, p.51). Kunz ainda atenta que  

 

A relação com a segurança pública é sempre muito tensionada. O olhar que 
os agentes públicos tecem sobre a população de rua é marcado por 
estereótipos: quanto mais escura for a cor de sua pele e quanto mais sua 
aparência estiver permeada pelas condições associadas com o habitar a 
rua (maltrapilho, descalço, sem higienização do corpo, barba por fazer, sem 
documento), mais potentes então serão os abusos de poder cometidos 
contra esse sujeito (2012, p. 104).  

 

A cor da pele do indivíduo que habita a rua também é relevante para a prática 

de violência, isso pode ser visto na fala de uma mulher em situação de rua 

entrevistada na pesquisa desta autora: “Elisa, moradora de rua e branca de olhos 

verdes, acredita que “[...] eles têm raiva dos pretos, preconceito”” (KUNZ, 2012, p. 

104).  

Chauí (1995) acredita que exista no Brasil um grande mito de “não-violência”, 

no qual a imagem do povo brasileiro se caracteriza por ser pacífica, alegre, cordial e 

generosa para com os carentes. Este fato alimentou a ideia de que os brasileiros se 

orgulham das diferenças presentes no país, o que na prática se apresenta de forma 

contrária, pois  

 

O mito da não-violência permanece porque admite-se a existência empírica 
da violência, mas fabricam-se explicações para denegá-la no instante 
mesmo em que é admitida. Mais do que isso, a sociedade não percebe que 
as próprias explicações oferecidas são violentas. Dessa maneira, a 
violência que estrutura e organiza as relações sociais brasileiras, por não 
ser percebida, é naturalizada (CHAUÍ, 1995,74).  

 
 Valencio et al. (2010) afirma que há no Brasil atualmente duas forças 

coercitivas que impedem a ampliação da cidadania para mulheres e homens em 

situação de rua, sendo a primeira referente à passagem de um estado de 
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intolerância tácita para intolerância explícita por parte da sociedade. E, por sua vez, 

a segunda força associa-se ao clamor por parte da sociedade para que o Estado 

retroceda a interlocução com este grupo social apoiado nos direitos humanos, e 

trate-os a partir da perspectiva da segurança, enxergando-os como ameaça à ordem 

pública (VALENCIO et al., 2010). 

Este retrocesso no tratamento dado a esta população pode ser evidenciado 

na denúncia encaminhada a Organizações das Nações Unidas (ONU) no ano de 

2017, pelo Centro Nacional de Defesa de Direitos Humanos da População em 

Situação de Rua e Catadores de Material Reciclável (CNDDH), que apontou: apenas 

entre março e agosto de 2017 foram registrados 419 denúncias de violência e 69 

assassinatos de pessoas em situação de rua no país (SCHRAMM, 2017). Além 

disso, o documento de acusação aponta que 65% das denúncias são sobre violação 

de algum direito por parte de agentes públicos. A mais repercussiva delas ocorreu 

em maio de 2017 na cidade de São Paulo, em ação promovida pelo Prefeito da 

cidade, João Dória, com apoio do Governador deste Estado, Geraldo Alckmin. A 

ação, revestida de “revitalização da área” do bairro Santa Efigênia – conhecido como 

cracolândia – retirou à força a população em situação de rua do local, chegando a 

internar algumas pessoas em clínicas (SCHRAMM, 2017).  

Este exemplo na cidade de São Paulo nos leva a discussão sobre o turismo e 

a população em situação de rua num viés negativo referente a estes indivíduos, 

sendo eles vistos como agentes poluidores da estética urbana, e o turismo, por sua 

vez, sendo aquele que se alimenta, justamente, desta estética. Assim, com a 

desculpa de “revitalização” ou “reforma” de espaços públicos, como ocorreu no 

bairro Santa Efigênia em São Paulo, o Estado – atendendo em algumas vezes o 

clamor da sociedade – infringe o direito de ir e vir da população em situação de rua, 

retirando a população em situação de rua a força do espaço que a mesma escolheu 

para viver.    

 

1.2.  O Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua – 

Centro Pop 

No que tange as políticas públicas sociais implantadas no Brasil a favor da 

população em situação de rua, percebe-se que houve significativa lentidão para o 

início do debate e ações governamentais acerca deste grupo social, sendo que até o 

final da década de 1980 não haviam políticas sociais voltadas a eles. A 
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representatividade e direitos destes sujeitos eram discutidos apenas nas pastorais e 

movimentos formados pela sociedade civil organizada, destacando-se a Pastoral do 

Povo da rua, oriunda da Igreja Católica e o Movimento Nacional dos Meninos e 

Meninas de rua (MNMMR).  

Macêdo e Brito (1998), afirmam que o MNMMR nasce na conjuntura política e 

social da crescente busca pela garantia dos direitos humanos que estava sendo 

discutida em todo o mundo. Assim, por influência de seminários e encontros 

internacionais sobe a temática de direitos humanos na década de 1980 no Brasil, o 

MNMMR emerge, caracterizando-se por ser um movimento social sem fins lucrativos 

e composto por: educadores, ativistas e colaboradores voluntários, que tinham por 

objetivo construir formas para que os direitos das crianças e adolescentes fossem 

garantidos. Além disso, este movimento social utilizava uma metodologia diferente 

para a época, na qual os próprios adolescentes e crianças participavam da 

construção de pautas a serem reivindicadas. A boa atuação do MNMMR significou, 

por exemplo, a criação do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) no Brasil, 

elevando o país, em termos legislativos, a um patamar de país “desenvolvido”, no 

que diz respeito aos direitos da criança e do adolescente.  

Percebe-se, no entanto, que mesmo o MNMMR levantando discussões sobre 

a população em situação de rua, o foco do trabalho deles era na criança e no 

adolescente, o que ainda colocava homens e mulheres moradores de rua à margem 

da atenção da sociedade civil e do Estado. Esta questão é observada ainda na atual 

vida cotidiana desta população, na qual é menos comum encontrar crianças e 

adolescentes nas ruas em comparação a de homens e mulheres adultos, uma vez 

que há políticas públicas mais eficazes direcionadas ao primeiro público.  

A partir de 1990, quando houve aumento do desemprego e do trabalho 

precarizado, unido às transformações vivenciadas no país pelo capitalismo, a 

população de rua cresce em números no Brasil, e com isso, em decorrência do 

avanço do projeto neoliberal no país, políticas sociais são criadas de forma 

conformista, seletiva e residual, com profundos limites de cobertura e abrangência 

(MNPR, 2009).  Diante da ausência do Estado na execução de ações destinadas à 

população de rua, funda-se, também em 1990, o Grito dos Excluídos, que foi mais 

uma importante inciativa a favor dos grupos sociais vulneráveis no país, composta 

por:  
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[...] eventos e mobilizações ocorridas paralelamente à Semana da Pátria (1 
a 7 de setembro), constituindo-se enquanto espaço de convergência de 
uma gama de entidades e movimentos sociais que pautam 
fundamentalmente temas em torno da sabedoria popular, denunciando as 
formas de desigualdade engendradas pelo modelo político-econômico 
vigente e propondo alternativas a esse (LIMA, 2014, p.151). 

 

Desta forma, ratifica-se que os movimentos sociais possuíram papel 

preponderante na atenção a população em situação de rua, demonstrando o quão 

omisso o Estado foi até o final dos anos 90. As cidades de Porto Alegre, Recife e Rio 

de Janeiro, espelhando-se nos movimentos sociais locais, são as primeiras a 

formularem propostas através de fóruns voltados a estes sujeitos (LIMA, 2014), 

chamando a atenção do governo Federal. Para Costa, a atenção do Poder Público 

com a população em situação de rua:  

 

[...] é recente e consequência de lutas sociais ocorridas nos últimos anos. O 
desinteresse do Estado pelas pessoas em situação de rua reflete a 
contradição com que a sociedade e a opinião pública tratam o tema, ora 
com compaixão, preocupação e até assistencialismo, ora com repressão, 
preconceito e indiferença (2005, p.5).  

 

 Em nível nacional, somente em 2005 foi criado o Sistema Único da 

Assistência Social (SUAS), que busca organizar e trabalhar as políticas de 

assistência social para os mais diversos tipos de públicos em vulnerabilidade social, 

entre eles a população em situação de rua. Neste cenário é que se encontra o 

Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro 

Pop), ligado diretamente ao Centro de Referências Especializado de Assistência 

Social (CREAS), que possui outros Núcleos pertencentes a ele.  

O CREAS destina-se a cidadãos que já perderam seus direitos, 

diferentemente do CRAS (Centro de Referencia de Assistência Social), que oferta 

serviços a fim de que o cidadão não perca seus direitos. O Centro Pop, por sua vez, 

é considerado pela SUAS como um Centro de média complexidade, no qual o 

cidadão, além de perdido mais de um direito social, não possui moradia.  

O Centro POP, assim, apresenta-se como o cerne de informação e execução 

de políticas nacionais existentes para a população de rua, e durante a presente 

pesquisa de campo, algumas observações relevantes puderam ser feitas e 

coletadas através de diálogos e interpretações do cotidiano deste Centro de 
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Referencia, uma vez que pude frequentar (com autorização da coordenadora do 

Centro Pop de Niterói) o local entre os meses de agosto de 2017 a julho de 2018. 

O primeiro traço percebido em minha inserção no Centro Pop – Niterói, sem 

dúvida, foi à ideia de “casa” e de familiaridade que este local representa aos seus 

usuários. Tal afirmação não é baseada somente em narrativas de cunho afetivo por 

parte de mulheres ou homens moradores de rua; na verdade, nos discursos desta 

população o Centro Pop assemelha-se ao vínculo mais forte confiável que eles 

podem criar estando nas ruas. Um dos usuários me relata (mesmo demonstrando 

um envolvimento emocional maior com o local), que esta instância municipal “salvou 

a vida dele” através das conversas, do auxílio para providenciar documentos e do 

incentivo para melhorar de vida. Este relato, comum entre os usuários que conheci, 

reflete, mesmo que de forma romantizada, a importância da existência de um local 

que busque garantir os direitos deste sujeito que está “desfiliado” (CASTEL, 2009) 

da sociedade.   

Segundo a coordenadora e outras profissionais do Centro Pop, o local 

atualmente oferece serviços que intentam garantir os direitos dos seus usuários, 

além de auxiliá-los no processo de promoção social (neste caso a saída das ruas). 

Embora na teoria seja simples explicar o objetivo deste núcleo de assistência social, 

na prática o local dispõe de complexidades, decorrentes justamente do grupo social 

que por lá é atendido. Uma das profissionais que já trabalhou com outros grupos 

vulneráveis da Prefeitura de Niterói – RJ relatou que estar junto da população de rua 

é o trabalho mais desafiante da carreira, especialmente por causa do preconceito 

que a sociedade, e até mesmo outros órgãos públicos municipais de assistência 

social, têm com estes indivíduos.  

Os principais serviços disponibilizados no Centro Pop referem-se à 

higienização pessoal dos usuários,  alimentação, auxílio na providência dos 

documentos de identificação (fato destacado pelos usuários como essencial quando 

se “chega” à rua sem identidade, pois diminui, mas não os livra, de uma abordagem 

agressiva policial), e  busca pela promoção e melhora da vida desta população na 

rua. Este último serviço é trabalhado através de atendimentos psicológicos, ajuda na 

procura de familiares e instruções para conseguir participar de alguns projetos 

sociais do governo, como o Programa Bolsa Família. O Centro Pop, ainda organiza 

em sua sede grupos que dialogam com esta população sobre: drogas, álcool, 

violência contra a mulher, prevenção à doenças sexualmente transmissíveis, oficinas 
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de reciclagem, dentre outras iniciativas que propõem melhorar a socialização destes 

indivíduos.  

 Ao longo de minhas idas ao local participei de alguns destes grupos, como o 

de redução de danos (que visa incentivar a diminuição do uso de drogas e álcool, 

numa perspectiva de um diálogo mais franco e menos disciplinador com os 

participantes do grupo); após este dia, pude notar que o público presente era quase 

o mesmo que participou do Projeto Turismo Social – UFF. Isso se justifica, de acordo 

com as informações das profissionais do Centro Pop, pelos laços de amizade 

criados entre os moradores de rua tanto com o Centro, como com outros sujeitos do 

grupo.  

 

A rede de sobrevivência é, sem duvida, parte crucial da “mágica” da 
sobrevivência dos moradores de rua. Composta por uma maioria de 
entidades privadas religiosas, as instituições trabalham com essa população 
distribuindo alimentação, roupas, assistência social. As entidades podem 
funcionar como elementos catalisadores da formação de vínculos, 
solidariedade e agregação da população de rua, tanto com as entidades, 
quanto entre moradores (ESCOREL, 1999, p. 229). 

  

Mesmo que esta afirmação de Escorel (1999) não trate das instituições da 

esfera pública, uma vez que no ano em que foi escrita não havia políticas nacionais 

direcionadas a esta população, os dizeres da autora ainda são válidos, pois o Centro 

Pop se configura para os moradores de rua exatamente como ela descreve, sendo 

um catalizador da formação de vínculos. Isso se exemplifica na fala de um dos 

usuários que apontando para seu colega me contou que ele foi a primeira pessoa 

com quem teve contato na rua, e logo, o mesmo lhe informou que no dia seguinte o 

levaria no Centro Pop, pois, nas palavras do usuário: “é lá que eles cuidam e 

resolvem tudo pra gente”.   

De forma clara foi percebido por diversas vezes o sentimento de débito que 

alguns usuários possuem com o Centro Pop, sendo suas narrativas sempre 

positivas sobre o local e sobre o tratamento que recebem lá. Com o desdobramento 

da pesquisa, isso de fato foi visível, apesar de ter consciência que tanto os 

profissionais do Centro Pop, quanto os usuários sabiam da existência deste estudo, 

e do motivo de eu estar convivendo com eles naquele espaço. Não é possível 

afirmar que as relações ali estabelecidas não eram verdadeiras, ao contrário, tudo 

aparentou ser “natural”, contudo, enquanto pesquisadora é necessário interpretar o 
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que está nas entrelinhas, e assim, constatar que por mais de uma vez, houve 

momentos dúbios. A ambiguidade foi percebida principalmente na fala de algumas 

profissionais, que eventualmente se esquivavam ou deixavam de falar sobre os 

conflitos mais sérios existentes entre os moradores de rua e o Centro Pop. 

Todavia, um usuário sentiu-se a vontade para se mostrar descontente quando 

dialogava sobre este Centro de Referência. O mesmo disse – de forma generalizada 

– que no local as profissionais “querem mandar na gente”, e que o mesmo não gosta 

deste comportamento, mas se submete para utilizar os serviços. Esta fala, porém, 

não denunciar algo grave, visto que é de se esperar que hajam conflitos, afinal, 

muitos dos usuários se acostumaram com a condição de liberdade vivenciada nas 

ruas, e por isso, não aceitam tão facilmente estar no papel de ouvintes, 

principalmente quando as falas são contrárias às condutas praticadas por quem está 

nas ruas.  

Esta conjuntura foi evidenciada na reunião que antecedeu o primeiro passeio 

turístico com os usuários. Neste dia, uma profissional do Centro Pop, ao final do 

encontro, pediu a palavra e enumerou uma série de instruções “pré-passeio”, sendo 

uma delas referente ao uso de álcool e drogas. A mesma indicou aos presentes que 

na véspera da atividade evitassem utilizar grandes quantidades de substâncias 

entorpecentes para não acordarem mal no dia seguinte. Sua fala, feita de maneira 

veemente, tinha semelhança com aquelas normativas que geralmente uma 

professora passa para os alunos, com sentido disciplinador. 

Porém, a partir da maior aproximação com esta profissional, enxerguei que 

sua postura era a mesma vista na reunião anterior ao passeio, e, ao contrário do que 

julguei inicialmente (ao observar as expressões faciais, e cochichos que os usuários 

fizeram enquanto ela falava), a mesma têm por parte dos usuários muito respeito, 

como se eles recebessem suas falas e cuidados semelhantes à de alguém que é 

parte de suas famílias.  

Atualmente, segundo dados divulgados pela Prefeitura de Niterói – RJ para o 

Jornal on-line “A Tribuna”: 

 

[...] em média, 230 pessoas são encaminhadas mensalmente ao Centro 
Pop. Cerca de 70% destas não são de Niterói e aceitam voltar para suas 
casas em seus municípios de origem através do processo de 
recambiamento. Não são números fixos. Niterói possui cinco locais 
totalmente equipados para atender e receber a população em situação de 
rua ou em sociovulnerabilidade. São eles: a Casa de Acolhimento Florestan 



43 
 

Fernandes, que oferece 50 vagas para homens adultos, o Centro de 
Acolhimento Lélia Gonzalez, com 50 vagas para mulheres e famílias, o 
Centro de Acolhimento Arthur Bispo do Rosário, com 30 vagas para homens 
adultos, a Casa de Acolhimento para meninas Lisaura Ruas (20 vagas para 
meninas de 6 a 17 anos e meninos de 6 a 11 anos) e Centro de acolhimento 
para meninos Paulo Freire (20 vagas para meninos de 12 até 17 anos). 
(MORAIS, 2018, on-line).  
 

Estes números informados nos dados acima indicam que as pessoas em 

situação de rua da cidade de Niterói são oriundas, em sua maioria, de outras 

localidades; porém, ao longo desta pesquisa pude conversar apenas com um 

homem que não era do estado do Rio de Janeiro.  Este homem, por sua vez, relatou 

que estava em Niterói acerca de um mês após sair de casa e vir para o estado do 

Rio de Janeiro de carona. O mesmo confessa que o motivo de estar nesta condição 

refere-se a sua saída do trabalho e recorrentes brigas familiares por este motivo. 

Contudo, este usuário afirma que nunca havia dormido nas ruas antes, e por isso 

estava muito assustado e em contato com o Centro Pop para voltar à sua casa, e 

retomar a sua vida. A história deste homem vai ao encontro da afirmação que 

Serrano (2004, p. 44) faz sobre os motivos de se chegar à condição de rua; para a 

autora, ficar em casa sem emprego também é humilhante, e por isso, muitos saem 

para procurar postos de trabalho e nunca mais retornam.   

A inserção no Centro Pop deste usuário proveniente de outro Estado foi um 

ponto interessante de observação, especialmente ao perceber sua integração com o 

grupo e a “receptividade desconfiada” com que os outros usuários o tratavam. Ao 

longo do passeio, percebi que ele ficava mais deslocado e sempre conversando ou 

com uma profissional do Centro Pop, ou com algum aluno integrante do Projeto 

Turismo Social. Com a psicóloga ele conversava sobre a possibilidade do Centro 

Pop conseguir uma vaga em um dos abrigos da prefeitura, pois o mesmo nunca 

havia dormido na rua. Já com os alunos da UFF, este homem dialogava sobre 

conhecimento e estudo, relatando que conhece a USP (Universidade de São Paulo), 

pois tem um irmão que faz doutorado nesta Instituição.  

A coordenadora do Centro Pop de Niterói confirma que de fato a maioria dos 

atendimentos feitos no local refere-se a pessoas que estão em condição de rua e 

querem sair daquela situação, porém, o caminho percorrido para a saída, 

principalmente devido aos vícios, torna o trajeto difícil. Muitas vezes, conforme relato 

de outras profissionais do local, o usuário retorna para a casa onde passa alguns 

meses e acaba regressando para as ruas após alguma briga familiar, ou recaída nos 
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vícios. Para Serrano (2004), o uso do álcool aumenta quando se está nesta 

condição, possibilitando a reincidência. A autora considera que: “com efeito, a 

cachaça tem função na condição dessas pessoas. Serve para aliviar dor, as mágoas 

que deixaram na existência. Mágoas antigas e atuais da família e da própria 

condição em que se encontram” (SERRANO, 2004, p. 31). 

No entanto, há ocorrências positivas nas quais o usuário retorna para casa e 

depois volta ao Centro Pop a fim de agradecer e apresentar a família e filhos. Este 

fato é comemorado por todos do Centro Pop, pois, segundo uma das psicólogas: 

 

por mais distante e ética que temos que ser na profissão, somos humanas. 
E por isso, mesmo após algum tempo, onde de certa forma “naturalizamos” 
a situação de rua para melhor auxiliarmos esta população, os laços são 
criados. E vê-los saudáveis, retornando aqui com a família é sinal que o 
nosso trabalho deu certo (profissional do Centro Pop – Niterói RJ, 2017).  

 

A ligação existente entre as partes é eminente e se caracteriza como um 

desafio, segundo outra profissional aponta, uma vez que há visível dificuldade em 

“cortar” algumas relações entre o Centro Pop e determinados usuários. Afinal, como 

a mesma afirma, o objetivo do local é apenas encaminhar soluções e auxiliar na 

promoção da população adulta em situação de rua, e não tê-los como usuários 

frequentes e dependentes dos serviços do local. Porém, é exatamente por este 

espaço ser a unidade que confere as pessoas em situação de rua trocas afetivas e 

estruturas semelhantes à família (ESCOREL, 1999), que o desligamento do sujeito 

em condição de rua com o Centro Pop se torna difícil para alguns usuários. E as 

profissionais do local são tratadas e vistas por eles como quem “estendeu a mão”, 

por isso, um deles afirma que: “quando chega alguém lá bêbado ou “chapado” 

querendo botar banca nas meninas, a gente tira, não deixa. Tem que respeitar elas”.   

No decurso das conversas e observações em campo foi possível perceber 

que há um consenso implícito entre os usuários que a relação deles com o Centro 

Pop deve permanecer da maneira mais correta possível (no sentido disciplinador), 

pois, se incidir atos de violência ou vandalismo no local, serão os próprios usuários 

que perderão as oportunidades. Um exemplo deste “jogo de poder” está no relato de 

um problema recorrente com as lâmpadas dos banheiros, que segundo uma 

profissional, sumiam com frequência, até que um dia que o item não foi mais 

reposto. Após os usuários reclamarem sobre ter que utilizar o banheiro no escuro, 

eles foram informados que as lâmpadas não seriam repostas por conta dos 
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frequentes sumiços, e que enquanto não parasse essas ocorrências, os banheiros 

iriam permanecer sem luz. Depois de dois dias desta situação, outras luzes foram 

colocadas no local e nunca mais houve problemas desta ordem.  

À vista disso, a postura do Centro Pop pode denotar tanto aos usuários, 

quanto a quem está de fora, que existe certa rigidez no tratamento com estes 

homens e mulheres.  Entretanto, da mesma forma que esta população segue regras 

e signos presentes à rua, ao frequentar o Centro Pop, elas também devem seguir os 

códigos deste lugar. Todavia, tais regras pareceram ser claras entre as partes, 

transparecendo o respeito que esta instância municipal de assistência social possui 

perante seus usuários.  

O que não deve ocorrer, segundo uma das profissionais do local, é fazer 

deste espaço público um palco político, como se os serviços ofertados a esta 

população fossem caridade, ou benfeitoria dos órgãos públicos. Tal comportamento 

é incorreto, visto que tudo que é disponibilizado no local é dever do Estado, pautado 

na tentativa de garantir os direitos sociais deste grupo vulnerável. É entendível que 

alguns projetos e ações específicas – como a própria parceria entre o Centro Pop e 

o Projeto Turismo Social – são iniciativas organizadas e propostas de acordo com o 

trabalho e planos internos da instituição, uma espécie de projeto paralelo aos que já 

são desenvolvidos por recomendações superiores. Contudo, ainda que seja um 

projeto “extra”, para esta profissional, este fato não deve ser usado para benefícios 

políticos ou obtenção de gratidão dos usuários do local, afinal, segundo ela, “o lazer 

também é um direito, então também é dever do Estado e por consequência, nosso”. 

A fala explicitada acima corrobora de maneira pontual com o viés pelo qual enxergo 

e pesquiso o turismo, sendo ele uma possibilidade de lazer e como tal, um direito 

social de todo cidadão.  

 

1.3. A busca pelo direito a ter direitos  

 

A Constituição de 1988, no seu Capítulo II – Dos Direitos Sociais, Art. 6º, 

dispõe que “são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados [...]” (BRASIL, 1988, p.23), entretanto, na 

atual conjuntura social não é difícil afirmar que a maioria da população brasileira é 

tolhida de mais de um destes direitos sociais. E, refletindo sobre a condição da 
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população de rua, estes sujeitos sobrantes da sociedade (CASTEL, 2009) têm a eles 

negados praticamente todos os direitos sociais. Além disso, em diversas situações 

estes indivíduos são proibidos de exercer um dos principais fundamentos dos 

direitos civis e humanos: o direito universal de ir e vir, o direito de acessar livremente 

os espaços públicos da cidade. 

Esta imputação do direito à cidade num primeiro momento pode parecer 

inexistente, visto que a população em situação de rua costuma perambular por 

diversos espaços públicos centrais, conseguindo até mesmo se deslocar – nos 

casos dos andarilhos ou treicheiros – para outras cidades. No entanto, o que há de 

se levar em conta não é somente o fato de eles conseguirem ou não se deslocar de 

um ponto a outro da cidade, e sim de que forma a sociedade e o Estado encaram 

isso. Pois, segundo os usuários, todo morador de rua sabe onde ele deve estar e 

circular em uma cidade. Terão locais em que eles poderão transitar livremente em 

oposição a outros, em que já foram avisados “pra não voltar”. É justamente neste 

ponto, que se precisa refletir: onde está o direito a cidade? Quem delimita onde o 

cidadão deve ou não circular?  

David Harvey (2012) considera que atualmente os sujeitos estão imersos num 

mundo onde os direitos de propriedade privada e taxa de lucro sobrepõem-se aos 

outros direitos. Desta forma, aqueles que não possuem sequer uma moradia, 

percorrem o que Castel (2009) chamou de desfiliação.  Para o autor, a desfiliação 

seria a maneira como ocorre à ruptura do vínculo social somada a precariedade 

financeira e à fragilidade de outros vínculos relacionais da pessoa em situação de 

rua (CASTEL, 1993). Ele ainda afirma que neste processo de desfiliação não há 

como assegurar que a dimensão econômica sozinha é determinante para alocar um 

homem ou mulher na situação de rua. Esta afirmação do autor vai ao encontro com 

os relatos observados neste trabalho, onde a maioria dos usuários contam que 

passavam por dificuldades econômicas em suas casas, porém, este percalço não 

era o principal motivo para eles saírem de lá, na verdade, havia sempre um estopim 

que, aliado à condição econômica, os levava a situação de rua.  

A utilização deste termo – desfiliação – se apresenta ainda como oposição ao 

uso do conceito de exclusão social, que para Castel (2009), refere-se a um estado 

de privação que é estanque, não podendo ser mudado; diferentemente do que este 

autor acredita, pois, para ele a condição de rua pode ser superada e mudada, 

bastando que o sujeito reestabeleça seus vínculos sociais e/ou trabalhistas. Esta 
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opção de Castel (2009) pelo uso do termo desfiliação ao invés de exclusão é a 

mesma utilizada no discurso das assistentes sociais do Centro Pop, que também 

não utilizam o termo “exclusão social” em seu meio. 

Para uma destas assistentes sociais, nenhum homem está excluído da 

sociedade, na verdade, existem indivíduos que estão ocupando um lugar de 

“reserva” para abastecer o sistema econômico capitalista. Isto é, por vezes homens 

estarão sem emprego e em condições de pobreza extrema, para que outros estejam 

em situação oposta. Este ciclo se retroalimenta, permitindo que os homens aceitem 

qualquer condição social e trabalhista para se manter como parte da sociedade 

capitalista.   

Hannah Arendt (2004) por sua vez, discorre que a exclusão é um processo 

que envolve trajetórias de vulnerabilidade, fragilidade, precariedade e até ruptura 

dos vínculos, nos mundos sociofamiliar, de trabalho, das representações culturais, 

da cidadania e da vida. Neste sentido, é justamente na perspectiva de cidadania que 

a população em situação de rua não está inserida, experimentando, segundo Dantas 

(2007), a “não-cidadania”, na qual há para estas pessoas a negação de direitos. É 

como se houvesse a separação entre cidadãos e “não-cidadãos”. Escorel (1999) vai 

além, afirmando que nestes últimos,  é como se o caráter humano (cidadão) 

desaparecesse e por isso eles (“não-cidadãos”) pudessem ser eliminados da 

sociedade sem que ninguém os reclame, visto que são seres invisíveis à sociedade.  

Tal fato corrobora para a violência e até mesmo o extermínio destes sujeitos, 

pois, segundo o relato de uma das profissionais do Centro Pop, o número de abusos 

contra esta população é mais alto do que é evidenciado em todo o país. Em alguns 

casos o poder público encobre os dados, quando são alarmantes, e em outros, há 

por parte dos próprios moradores de rua a omissão na denúncia contra os maus 

tratos sofridos nas ruas. É pertinente relatar que percebi que as profissionais como 

um todo sentem-se pouco a vontade para falar sobre os números de violência 

sofrida por este grupo vulnerável na cidade de Niterói, sempre exemplificando dados 

de outras cidades e Estados. Não pude deixar de perceber que uma delas elucidou 

– talvez na intenção subliminar em falar da própria cidade – que atualmente ainda há 

ondas de extermínio da população em situação de rua em determinadas cidades 

metropolitanas do Estado do Rio de Janeiro, mas que isso é omitido por parte do 

poder público para não incentivar outros ataques semelhantes.  
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 Buarque (1993) discorre de maneira pontual o motivo destes ataques e 

violências, acreditando que a diferenciação entre os homens em uma sociedade 

pode ser tamanha, a ponto de chegar a criar espécies diferentes de homens, isto é, 

alguns cidadãos sentem-se livres para praticar atos violentos contra aqueles que 

eles consideram diferentes do “modelo tradicional de homens”. Esta questão 

relaciona-se não só com a população em situação de rua, mas também com outros 

grupos sociais, como os homossexuais e negros, por exemplo. Todavia, a 

invisibilidade do morador de rua é tamanha que, se um deles é exterminado ou 

retirado à força de determinado ponto, não há quem os reclame, não há quem sinta 

sua falta.  

Nesta lógica, para a população de rua a exclusão social ou desfiliação não 

está ligada somente à privação material, se relacionando também com a 

desqualificação do indivíduo enquanto cidadão, fortalecendo sua invisibilidade 

perante a sociedade e o Estado. Segundo Marshall, “os membros de uma nação-

estado são considerados cidadãos, e a cidadania implica em direitos e deveres no 

reconhecimento da igualdade humana básica e sua participação integral na 

comunidade” (1964, p. 64).  

Neste ponto, ao pensarmos sobre a população em situação de rua, há um 

pressuposto de que eles não participam integralmente da comunidade, aparentando 

estar realmente “desfiliados” dos outros homens que vivem em sociedade. Este 

aspecto de desfiliação da sociedade é sentido por quem está nas ruas, porém, o 

reclame por seus direitos normalmente ocorre apenas através de alguma instituição, 

grupo de apoio, ou no próprio Centro Pop. A coordenadora deste último local, afirma 

veementemente que averigua diariamente se os usuários sofreram alguma violação 

durante a noite, ou no dia anterior, pois, segundo ela, por diversas vezes eles não 

chegam contando (por vergonha, talvez), mas quando perguntados respondem e 

acabam confessando algum tipo de abuso.  

Ademais, existem homens e mulheres em situação de rua que possuem um 

discernimento maior sobre seus direitos e a sociedade como um todo. Estes são 

aqueles que muitas vezes militam em movimentos sociais a favor dos moradores de 

rua, ou que mesmo sem militar possuem um conhecimento maior sobre seus 

direitos. Em alguns casos estas pessoas enxergam a situação de rua como uma 

forma de resistência ao modelo tradicional da sociedade capitalista em que estamos 

inseridos. Serrano (2004) diz que nestas situações os sujeitos se veem ainda como 
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cidadãos, e por isso lutam pelo “direito ao espaço público. A condição de rua não 

eliminou o reconhecimento de cidadania dessas pessoas e, com ele, o 

conhecimento dos direitos” (p. 34).  

No Centro Pop, encontrei e conversei apenas com um usuário que 

demonstrou ter conhecimento sobre seus direitos e deveres. Ele possuía um 

discurso enfático sobre a condição de rua, afirmando que a maioria é vítima do 

sistema econômico e social que o país está mergulhado. Em sua fala,  percebe-se o 

desejo de voltar à vida anterior à condição de rua, porém ele deixa claro que, 

enquanto estiver nas ruas, estará fazendo um “trabalho de conscientização” com os 

outros moradores de rua sobre seus direitos e deveres. Ele ainda diz que “dormir na 

rua é muito ruim. Eu estou saindo, e quero que todos eles saiam, e se não querem 

sair, que não sofram abusos da prefeitura. A maioria é gente simples, menina, por 

isso não discutem e deixam que os maltrate”.  

   Estas discussões sobre os direitos sociais e cidadania, nos encaminham a 

um novo cenário que atualmente estamos inseridos no Brasil, trata-se de uma arena 

na qual nos tornamos consumidores daquilo que deveria ser direito. É como se a 

cidadania fosse vendida através de serviços que são de responsabilidade do Estado, 

mas que tem sido cada vez mais privatizados pelos grandes detentores de capital. 

Marilena Chauí (1999) afirma que os direitos sociais (saúde, educação, segurança, 

lazer e etc.) estão sendo transformados em serviços definidos e comercializados 

pelo mercado. Isto é, a saúde, por exemplo, que deveria ser oferecida sem custo a 

todo cidadão está sucateada, e, paralelo a isso, há o aumento de hospitais e planos 

de saúde que possuem qualidade inquestionável. Assim como a educação básica, a 

qual o Estado organiza e oferece sem custo, mas que comparada a escolas 

particulares, deixa a desejar. Estes dois exemplos, demonstram de forma simples a 

modificação do direito social em mercadoria, fazendo com que na busca por seus 

direitos, a sociedade fique obrigada a consumir meios de garantir sua cidadania 

(CHAUÍ, 1999). 

A população em situação de rua é o exemplo daqueles que não conseguem 

consumir nenhum tipo de direito transformado em mercadoria, pois para eles, 

mesmo o acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS) é dificultado por conta de sua 

condição de morador de rua, ou falta de documento de identificação como RG. 

Alguns usuários do Centro Pop me informaram que só foram utilizar destes serviços 

de saúde depois que passaram a frequentar este Centro de Referência. Em alguns 
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casos, os indivíduos afirmam saber que têm o direito de consultar em um hospital ou 

posto de atendimento do SUS, porém, por estarem na condição de rua, relatam já 

terem sido retirados do local, ou repreendidos com a frase “volta depois que tomar 

banho”. Esta colocação foi confirmada na fala da coordenadora do Centro Pop, que 

contou já ter ido, mais de uma vez, ao pronto socorro de hospitais públicos de Niterói 

acompanhar usuários que estavam machucados ou precisavam de atendimento, 

mas foram retirados do local por serem população de rua.  

Dito isso, cabe apontar o quão grave esta comercialização dos direitos sociais 

é, pois além de ferir a Constituição no que diz respeito a não garantia dos direitos, 

ela também é uma das premissas da desfiliação, visto que nem todos os homens e 

mulheres possuem condições de consumir serviços que deveriam ser oferecidos 

pelo Estado. A antropóloga Alba Zaluar diz que a desigualdade social no Brasil “não 

se dá apenas pela péssima distribuição de renda do país, mas também pela 

distribuição desigual de conhecimentos sobre os direitos do cidadão e de acesso à 

justiça” (ZALUAR, 1996, p.50). Esta colocação vai ao encontro de muitos relatos 

escutados durante o campo de pesquisa por parte dos usuários do Centro Pop, que 

afirmaram não saber que alguns tipos de serviços oferecidos no local eram um 

direito de todo cidadão. Quando perguntados sobre o direito ao lazer, por exemplo, 

somente um usuário confirmou ter conhecimento “por alto” do assunto.   

A negação de direitos atribuída a esta população relaciona-se justamente com 

a perspectiva do “direito a ter direitos” discutida nos trabalhos de Hannah Arendt, 

que afirma: “o direito a ter direitos significa viver numa estrutura onde se é julgado 

pelas ações e opiniões e de um direito de pertencer a algum tipo de comunidade 

organizada” (2004, p. 330). Isso quer dizer que para a autora a premissa para 

possuir direitos é pertencer e ser reconhecido como parte de uma comunidade, por 

isso para ela, o direito a ter direitos é o primeiro direito humano, uma vez que “a 

privação mais fundamental dos direitos humanos significa, primeiro e acima de tudo, 

a privação de um lugar no mundo que torne a opinião significativa e a ação eficaz” 

(FELÍCIO, 2000, p. 69). 

Isso posto, ao trazermos a população em situação de rua para o bojo desta 

discussão de Arendt (2004), percebemos que o morador de rua está justamente fora 

da comunidade, sendo suas opiniões e ações ignoradas e não significativas para o 

Estado e sociedade, como se estes sujeitos fossem invisíveis para ambos. Por essa 

razão, pensando a cidadania "como participação política do indivíduo no Estado, 
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abrangendo o gozo de direitos políticos e civis, bem como de direitos econômicos, 

sociais e culturais" (SOARES, 2001, p. 229), pode-se afirmar que os moradores de 

rua são diariamente impedidos de exercer sua cidadania. E, na perspectiva de 

Arendt (2004), o indivíduo, ao não exercer sua cidadania, está consequentemente 

tendo seu direito a ter direitos negado.  

Desta forma, a autora corrobora que a relação entre cidadania e direitos 

humanos está justamente no fato de que, se os direitos humanos são garantidos 

apenas dentro de uma comunidade (ARENDT, 2004), e a cidadania, em síntese, 

significa a participação em comunidade com a qualidade de seus membros 

(SOARES, 2001), logo: “a efetividade dos direitos humanos está na concretização 

da cidadania plena e coletiva para todos os segmentos sociais” (SOARES, 2001, p. 

229). Estes conceitos associados à forma de vida da população em situação de rua 

permite-nos afirmar a qualidade de “não-cidadãos” que este grupo social possui na 

sociedade.  

Os direitos humanos foram escritos e reivindicados pelo povo francês em 

1789, e até hoje estão presentes na sociedade mundial. A Organização das Nações 

Unidas (2018) os conceitua como direitos inerentes a todos os seres humanos, 

independente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra 

condição. São exemplos dos direitos humanos: o direito à vida, a liberdade, o direito 

ao trabalho, educação e à liberdade de expressão. Contudo, Arendt faz um 

questionamento plausível sobre estes direitos, para ela: 

 

No momento mesmo em que se declarava o nascimento do homem como 
sujeito de direitos, surgia o paradoxo contido na declaração dos direitos 
humanos inalienáveis: ela se referia a um ser humano abstrato, que não 
existia em parte alguma (ARENDT, 2004, p. 324-325).  

 

Ou seja, ao afirmar que o “homem de direitos” nunca existiu em parte 

alguma (ARENDT, 2004), é possível dizer que na sociedade contemporânea na qual 

estamos inseridos, temos todos os dias (em menor e maior escala dependendo do 

grupo social), os direitos humanos negados. Assim, a partir das afirmações da 

autora, talvez seja plausível afirmar que além de não existir o “homem de direitos”, 

não há na nossa sociedade um homem que exerce totalmente sua cidadania. E, 

observando apenas a população em situação de rua, esta afirmação torna-se ainda 
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mais evidente, pois para estes sujeitos, além de serem negados os direitos 

humanos, é negada também a possibilidade de exercer a cidadania.  

Milton Santos (1987), a partir da perspectiva espacial da pobreza, acredita 

que o território em que estamos presentes influencia em larga proporção a 

possibilidade de ser mais ou menos cidadão. O autor afirma que a cidadania em 

países em desenvolvimento, como o Brasil, está constantemente ameaçada, 

limitando cada vez mais a mobilidade dos indivíduos no território (basta comparar as 

condições de um turista convencional com um turista em situação de rua). Porém, 

este autor acredita que é por meio justamente da cidadania que os indivíduos 

poderão ter acesso e direito à mobilidade, diminuindo assim a disparidade social. 

 No decorrer desta pesquisa, a perspectiva de Santos (1987) foi comprovada 

nas conversas com os usuários e profissionais do Centro Pop após as experiências 

turísticas. Pois, segundo ambos, ao final dos passeios, os usuários sentiram-se 

parte da cidade (mesmo que por algumas horas), podendo vivenciar alguns atrativos 

turísticos, interagir com outros habitantes da cidade ou turistas, e, mais do que isso, 

nas palavras de uma das psicólogas, “eles puderam experimentar a cidadania há 

muito tempo perdida”.  
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2. “Isso aqui é o mundo inteiro”: a vivência da cidade a partir da 
experiência turística  

 
  
 Este capítulo pretende discutir como o turismo é visto e conceituado para 

além do seu viés mercadológico, sendo o turismo social uma destas faces. Nesta 

perspectiva, esta sessão pretende relacionar as observações feitas em campo 

durante as reuniões no Centro Pop e as experiências turísticas ocorridas em 

novembro de 2017 e abril de 2018, com os conceitos de turismo social e cidadania; 

procurando discutir como a experiência turística pode proporcionar meios para 

mulheres e homens em situação de rua acessar o direito à cidade e ao lazer, 

exercendo, pelo menos neste âmbito, sua cidadania. A narrativa está dividida em 

duas partes, sendo a primeira referente à discussão dos conceitos de lazer e turismo 

social associados à experiência turística como meio de democratização da cidade. E 

a segunda sessão, diz respeito à apresentação mais densa do recorte etnográfico 

feito durante esta pesquisa, narrando e expondo as reflexões efetuadas antes, 

durante e após as experiências turísticas com a população em situação de rua.  

 
 
2.1. O turismo social como possibilidade de vivência democrática da cidade  
 
 

“Eu moro lá, mas nunca entrei”, foi com esta frase que um homem em 

situação de rua reagiu quando viu a imagem impressa do centro cultural Solar do 

Jambeiro7, localizado em um bairro de classe média da cidade de Niterói - RJ. Após 

a indagação sobre o motivo de nunca ter adentrado o local, o mesmo apontou que já 

fora ameaçado de agressão ao tentar ingressar neste centro cultural, espaço que 

tem como premissa a entrada gratuita para visitantes. Seu relato, contado de 

maneira “naturalizada” e com um riso tímido e ao mesmo tempo, constrangido – 

talvez numa tentativa de demonstrar que não sofrera com a expulsão, ou que a 

atitude do funcionário do local pudesse ser justificável – permite-nos refletir sobre o 

direito à cidade e ao lazer que todo cidadão deve possuir, estando ele em condição 

de rua ou não.  

                                                           
7
 Conjunto arquitetônico construído em 1872 pelo comerciante português Bento Joaquim Alves 

Pereira, para servir como sua residência. Foi tombado em 1974 pelo Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional, por conservar características de edificações residenciais urbanas da segunda 
metade do século XIX. Atualmente, funciona como espaço cultural da Secretaria Municipal de Cultura 
da Prefeitura de Niterói (Cultura Niterói, 2013). 
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A fala do usuário demonstra o quão distante o turismo está daqueles que 

estão “desfiliados” da sociedade, uma vez que o imaginário sobre esta atividade está 

ligado ao lucro e aos cidadãos que possuem condições de serem turistas. Sobre 

esta condição de turista, um usuário do Centro Pop na visita ao Pão de Açúcar, 

questionou-me: “eu também sou turista igual os “gringo” ali?”. Esta pergunta, 

associada às outras observações feitas nas experiências com o projeto Turismo 

Social UFF e aos conceitos de lazer e de turismo social que serão discutidos a 

seguir, nos encaminha para uma resposta positiva ao usuário do Centro Pop. 

Talvez, pelos critérios da Organização Mundial do Turismo (OMT), este homem não 

seria turista, porém, observando-o na perspectiva da experiência turística urbana, na 

qual o sujeito se defronta com o estranhamento ao novo, ou repensa um local a 

partir de um novo olhar, pode-se interpretar que este morador de rua “fez turismo” no 

Pão de Açúcar. 

A OMT entende que o turismo pressupõe o deslocamento e as atividades 

realizadas durante as viagens pelos indivíduos, sendo que os mesmos devem 

permanecer no destino visitado por um período de tempo consecutivo, inferior a um 

ano e de no mínimo 24h, pernoitando assim no local (OMT, 2018). Este conceito, 

embora aceito e reconhecido no meio, possui algumas controvérsias que se 

relacionam com a complexidade que esta atividade exige, não sendo possível definir 

o turismo apenas de acordo com o conceito da OMT.  

Trata-se de enxergar esta atividade em todas as suas faces, entendendo que 

por ser um fenômeno complexo, o turismo não se encaixa somente em uma 

definição. Para Ramos e Costa (2017), muitos estudos afirmam ser quase 

impossível alcançar uma definição universal do termo, sendo mais possível aceitar 

as várias definições existentes, de acordo com propósitos específicos. Ao longo 

desta pesquisa, por exemplo, adoto a concepção que Gastal e Moesch discorreram, 

em que  

 

[...] o turismo envolveria processos de estranhamento, ou seja, o turista, em 
seus deslocamentos, ao se defrontar com o novo e com o inesperado, 
vivenciaria processos de mobilização subjetiva que o levariam a parar e a 
re- olhar, a repensar, a reavaliar, a ressignificar não só a situação, o 
ambiente, as práticas vivenciadas naquele momento e naquele lugar, mas 
muitas das suas experiências passadas (2007, p. 11).   
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Percebe-se com isso, que esta atribuição feita ao turismo pelas autoras, 

assemelha-se mais com a experiência vivenciada pelos usuários do Centro Pop nos 

passeios organizados pelo projeto Turismo Social UFF, do que com a definição de 

turismo concebida pela OMT. Como já descrito no inicio desta pesquisa, reconheço 

o turismo como uma das possibilidades presentes no leque do lazer, e assim, sendo 

este último um direito social, defendo que o turismo também deveria ser organizado 

e trabalhado para que todo cidadão usufruísse desta atividade.   

Ao compreendermos política pública como o conjunto de ações executadas 

e/ou propostas pelo Estado, a fim de movimentar as escalas federais, estaduais e 

municipais, com o objetivo de garantir os direitos sociais de todos os cidadãos, é 

possível questionar as ações do Estado na efetivação dos direitos sociais, sendo 

este o principal responsável na tentativa de equalizar as desigualdades sociais 

geradas pelo sistema econômico capitalista, ao proporcionar condições mínimas de 

sobrevivência aos seus cidadãos (CHEIBUB, 2015). 

Dito isto, cabe à pergunta: o lazer, e o leque de oportunidades que o compõe, 

tem sido enxergado pelo Estado como um direito social importante (se comparado a 

outros como: saúde, educação, segurança, moradia, etc.), e, por conseguinte, 

garantido a todos os cidadãos? Este questionamento mostra-se plausível em vista 

da maneira como o lazer é julgado pelo senso comum quando posto ao lado dos 

outros direitos sociais.  

Na própria iniciativa das alunas do curso de Graduação em Serviço Social da 

UFF que culminou na parceria entre o Centro Pop e o Projeto Turismo Social, houve, 

segundo elas, surpresa ao fato dos usuários do Centro Pop terem escolhido a 

prática do lazer como objeto central do trabalho que elas estavam realizando8. Isso 

demonstra que reconhecer o lazer como uma necessidade, quando se está numa 

situação de vulnerabilidade social, soa estranho, como se o fato deles serem 

moradores de rua os impedisse de vivenciar outros direitos que não sejam ligados à 

saúde e alimentação, por exemplo.  

                                                           
8
 Segundo as aulas do curso de Serviço Social, a ideia partiu uma disciplina do curso que consistia 

em elabora um projeto social com alguma instituição. Elas escolheram o Centro Pop, e optaram por 
realizar um projeto de cunho participativo, no qual primeiro ouve-se o público alvo e junto dele 
elaboram-se ações. Assim, durante a reunião com os usuários eles escolheram o “passeio” como a 
atividade que o Centro Pop não oferecia e que eles gostariam de ir. As alunas mostraram-se 
surpresas, pois foram ao local já imaginando que o projeto a ser elaborado seria relativo a alguma 
campanha de doação de roupas ou itens de higiene, por exemplo. O fato de eles terem escolhido 
passear, se mostrou algo totalmente novo.  
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À vista disso, não é correto dispor os direitos sociais “lado a lado” como forma 

de compará-los e realizar uma escala de maior e menor importância, na verdade, é 

necessário reconhecer que certos direitos possuem mais urgência do que outros, 

todavia, a relevância de cada um deve ser igualmente percebida pelo Estado e 

sociedade. Efetivamente, deve-se levar em conta, por exemplo, que a conquista pelo 

lazer como um direito perpassa por uma luta intensa dos trabalhadores na 1ª metade 

do século XX, no qual buscavam maior dignidade e reconhecimento de suas 

necessidades, dentre elas melhores condições de trabalho e qualidade de vida. 

Sobre isso, Norberto Bobbio discorre: 

 
Os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos 
históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizadas por 
lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de 
modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas. [...] o que 
parece fundamental numa época histórica e numa determinada civilização 
não é fundamental em outras épocas e outras culturas (1992, p.5-19). 

 

Assim, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em 1943, foi fundamental 

para sua época, se caracterizando como uma das maiores conquistas do povo 

brasileiro, e é justamente nela que o direito ao tempo de não trabalho, por meio do 

estabelecimento do intervalo de almoço e das férias remuneradas, por exemplo, 

levam o trabalhador a organizar sua vida ao considerar um tempo social que não era 

relativo ao trabalho. Todas estas modificações ajudaram a delimitar e a dividir de 

forma clara um tempo de trabalho e um tempo de não trabalho, e a geração e 

organização de um tempo de lazer.  A respeito deste ponto, a CLT: 

 
[...] embora constituída e normatizada pelo Estado e o mercado sem (na sua 
gênese) contar com a participação dos trabalhadores, foi um dos 
instrumentos usados para disciplinar corpos de trabalhos e tempos 
cotidianos da classe trabalhadora. Mas, mesmo revestida de caráter de 
doação, representando uma forma de adaptação ao sistema 
socioeconômico e político requerido pelo capitalismo, a CLT inaugurou um 
fato novo – ou seja, o reconhecimento legal de um “tempo social” que abriu 
espaço para experiências que foram sendo ressignificadas como lazer à 
medida que, historicamente, foi reconhecido que o essencial da vida dos 
atores sociais se desenrola também para além do tempo dedicado ao 
trabalho assalariado (PINTO, 2007, p.81). 

 

Após a consolidação da CLT em 1943, há o início então da construção de 

espaços estatais e coorporativos de lazer e recreação direcionados aos 

trabalhadores da indústria e do comércio, e suas famílias. São exemplos clássicos 
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destes modelos o Serviço Social da Indústria (Sesi) e o Serviço Social do Comércio 

(Sesc), criados em 1946, disponibilizando serviços de saúde, educação, lazer e ação 

social. O trabalhador e sua família passam a ter acesso a locais e equipamentos de 

lazer, mesmo que de forma limitada, uma vez que instituições como Sesc e Sesi, e 

algumas políticas públicas da época, não contemplavam os trabalhadores informais.  

Prosseguindo com a discussão, a partir de 1980, com o aprimoramento e 

expansão do sistema capitalista, somado ao avanço de novas tecnologias e da 

globalização, há um movimento mundial em torno da diversificação de formas de 

consumo, atrelado diretamente ao tempo de lazer, transformando-o majoritariamente 

em mercadoria, especialmente a partir do final do século XX. O pesquisador Edgar 

Morin, numa visão talvez pessimista, acredita que: 

 

O lazer moderno não é apenas o acesso democrático a um tempo livre que 
era o privilégio das classes dominantes. Ele saiu da própria organização do 
trabalho burocrático e industrial. O tempo de trabalho enquadrado em 
horários fixos, permanentes, independente das estações, se retraiu sob o 
impulso do movimento sindical e segundo a lógica de uma economia que, 
englobando lentamente os trabalhadores em seu mercado, encontra-se 
obrigada a lhes fornecer não mais apenas um tempo de repouso e de 
recuperação, mas um tempo de consumo (1984, p.67). 

 

Assim, esse sistema econômico que se organiza a partir da conjugação 

produção/consumo geralmente pressupõe a geração de desigualdade, uma vez que 

as pessoas terão mais ou menos condições de acesso a determinado bem, de 

acordo com a sua situação econômica. No campo da organização do lazer, 

enxergando-o enquanto mercadoria, percebe-se uma real discrepância, 

principalmente pela maneira como ele se caracteriza na era do consumo, 

dispensando variadas formas e disseminando prioritariamente o lazer rentável. O 

sociólogo Zygmunt Bauman aponta que: “todo mundo pode ser lançado na moda do 

consumo; todo mundo pode desejar ser um consumidor e aproveitar as 

oportunidades que esse modo de vida oferece. Mas nem todo mundo pode ser um 

consumidor” (1999, p.94). 

Nessa perspectiva, é papel do Estado engendrar o lazer de maneira 

democrática, garantindo que suas diferentes possibilidades não sejam 

compreendidas apenas como bens de consumo, ajudando a segregar a população 

entre os que detêm ou não de poder aquisitivo para acessá-las. Na fala de Gomes 

et.al é possível vislumbrar como deveria ser uma ação integrada de lazer (entre 
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Estado, iniciativa privada e organizações não governamentais) que permita que este 

direito social seja assegurado democraticamente a todos.    

Os governantes precisam implementar políticas e programas que permitam 
o atendimento das prioridades, promovendo a participação e 
democratização do acesso às oportunidades de lazer, apoiando 
especialmente os grupos e as comunidades que delas mais precisam. As 
organizações não governamentais precisam trabalhar como parceiras da 
democratização do lazer; o setor privado precisa também participar desse 
projeto apoiando ações necessárias (2009, p. 106). 

 
Como supõe sua nomenclatura, o turismo social se apresenta como um meio 

de possibilitar o acesso à experiência turística para a população que não detêm de 

condições socioeconômicas para se inserir no mercado de consumo turístico. Além 

disso, esta modalidade, articulada ao que tem sido chamado de turismo de base 

local, supõe a melhor distribuição de renda e oportunidades geradas pela atividade 

turística em uma determinada localidade.  

Embora seja reconhecido e definido conceitualmente pelo Ministério do 

turismo do Brasil (Mtur), o que se observa no país é que pouco se discute o turismo 

social na perspectiva concreta da inclusão, sendo as unidades do Serviço Social do 

Comércio (Sesc) as maiores responsáveis por difundir de forma oficial esta atividade 

no Brasil. E, quando trabalhado e empreendido pelo Estado, este direciona maior 

atenção para o turismo social numa perspectiva de inclusão dos deficientes físicos 

na atividade, não percebendo que além deles há uma grande parcela da população 

brasileira que não é deficiente, mas que não possui condições de acessar o turismo 

em sua cidade, quem dirá no país.  

A Organização Internacional de Turismo Social (OITS) 9 , intitulada 

anteriormente de Bureau Internacional de Turismo Social (BITS), o compreende 

como: 

 
Um conjunto de relações e fenômenos resultantes da participação no 
turismo das camadas sociais menos favorecidas, participação que se torna 
possível ou facilitada por medidas de caráter social bem definidas, mas que 
implicam um predomínio da ideia de serviço e não de lucro (BUREAU, 1996, 
s/p). 

  

                                                           
9
 Criada em 07 de junho de 1963, com sede em Bruxelas, a Organização Internacional de Turismo 

Social é uma associação filantrópica internacional, cuja finalidade é promover o turismo social, e ser 
uma fonte de intercâmbio de ideias e desenvolvimento de políticas nacionais que trabalhem o turismo 
social. (Bureau, 1996). 
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 Esta organização, apoiada na Carta de Viena de 1972, conhecida como Carta 

do turismo social, tem como base dois princípios fundamentais para sua prática: 1) o 

turismo é parte integrante da vida social contemporânea e 2) o acesso ao turismo 

deve ser visto como um direito inalienável do indivíduo (CARTA DE VIENA, 1980). 

Desta forma, considerando o turismo como possibilidade de lazer, ao se 

deslocar de casa para vivenciar a cidade onde mora, o cidadão estaria movendo e 

consumindo os diversos espaços urbanos, que são seus por direito, diminuindo a 

sensação de não pertencimento a determinados locais, percebida por pessoas que 

estão à margem da sociedade. Acerca deste não pertencimento, é importante 

salientar que: 

 
[...] não é suficiente a existência de uma política integrada, com um 
equipamento moderno, uma programação diversificada, profissionais 
competentes e divulgação eficiente, se o sujeito não enxergar aquele 
lugar/prática como algo que lhe possa dar prazer, algo que ele poderia 
experimentar (CHEIBUB, 2014, p. 63).  

 

Além disso, que não sejam criadas políticas públicas temporárias e 

imediatistas que apenas beneficiem em dias e locais condicionados a atividade 

turística para o cidadão periférico. É necessário refletir sobre a educação para o 

lazer, na qual o sujeito poderia enxergar a cidade como um grande equipamento 

multicultural de livre acesso, onde ocorreriam as trocas culturais, e que também se 

desdobrariam em uma dinâmica de educação. Para situar a reflexão que 

vislumbramos, é necessário recorrer ao pensador construtivista Humberto Maturana, 

que afirma:  

 
[...] o educar se constitui no processo no qual a criança ou adulto convive 
com o outro e, ao conviver com o outro, se transforma espontaneamente, de 
maneira que seu modo de viver se faz progressivamente mais congruente 
com o outro no espaço de convivência (apud GOMES et.al, 2012, p.141). 

 

 Esta afirmação do autor vai ao encontro do que um usuário do Centro Pop 

relatou, que a experiência do projeto Turismo Social havia sido boa, pois ele voltou a 

conviver com pessoas “legais que estudavam”, isso o fez se sentir diferente e com 

vontade até de voltar a estudar. Ao ouvi-lo não pude deixar de conversar 

posteriormente com uma profissional sobre o fato, que confirmou exatamente o que 

ele disse, porém em outras palavras, segunda ela:  
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Os usuários se sentiram importantes nos passeios; sentiram que podem 
conviver e conversar sobre a paisagem, sobre a cidade e a vida com outras 
pessoas que não sejam moradoras de ruas, ou alguém aqui do Centro Pop. 
Eles voltaram contando que querem ir onde a aluna “tal” falou, querem 
assistir o filme que mostra aquele lugar do passeio que um outro aluno 
mencionou, e um dele até relatou que quer se inscrever para fazer o ENEM 
(profissional do Centro Pop, 2018).  

 

Esta fala de uma das profissionais demonstra, justamente, a afirmação que 

discutimos neste trabalho, de que se a cidade fosse reconhecida como um 

equipamento multicultural e de livre acesso aos cidadãos, variados encontros de 

alteridades ocorreriam nos seus diferentes espaços de convivência, podendo gerar 

assim a possível sensação de pertencimento. Por serem públicos, determinados 

locais não deveriam ser apenas de um grupo ou outro, e sim reconhecidos por todos 

como seus.  

Faz-se necessário discorrer que este encontro de alteridades entre o morador 

de rua e os alunos da UFF, que resultou em trocas culturais interessantes para 

ambos, só foi possível de acontecer dentro de um cenário pré-moldado entre o 

Centro Pop e o projeto de Turismo Social. Por isso é preciso questionar qual o grau 

de possibilidade de a conversa relatada acima pelo usuário ocorrer; será que fora do 

contexto deste projeto alguma troca relacional poderia se desenrolar entre ele e um 

desses alunos? Na realidade atual, se um morador de rua começa a frequentar um 

museu, por exemplo, haverá estranhamento, porém se este sujeito começar a 

reconhecer o local como um lugar que ele possa visitar, sua presença pode se 

tornar, pouco a pouco, comum naquele lugar.  

 Uma experiência como essa já está sendo vivida por um usuário do Centro 

Pop que passou a frequentar a Biblioteca Municipal de Niterói. Segundo ele, há 

pouco tempo atrás as profissionais do Centro de Referência levaram um grupo para 

o local, e lá foi informado a eles que o espaço é público e eles poderiam voltar. Foi o 

que ocorreu com este homem em situação de rua, ele conta que quase uma vez por 

semana vai ao local para ler ou ficar desenhando. Não há como afirmar que ele 

ainda não sofre olhares de estranhamento no local, todavia, como sua visita a 

Biblioteca tem sido regular, imagina-se que sua presença não seja mais vista como 

algo estranho aos outros cidadãos que fazem uso deste espaço.  

 Nesta perspectiva, ao tentar refletir sobre políticas públicas de turismo que 

beneficiem todos os cidadãos de forma igual, concordo com o dizer de Fratucci 

(2008), ao afirmar que estas políticas no país não têm sido voltadas para a 
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dimensão espacial do turismo, importando-se apenas com o viés economicista, no 

qual o espaço 

 

[...] é compreendido e citado apenas como suporte e matéria prima para a 
atividade econômica, tornando-se bastante visível a priorização, nas 
políticas do setor, dos interesses de apenas um dos agentes do turismo, os 
empresários. (FRATUCCI, 2008, p. 4). 

 

Acrescento na fala do autor que esta priorização ocorre não somente a favor 

dos interesses dos empresários, mas também dos agentes públicos, que, embora 

sejam, por vezes, reféns dos grandes detentores de capital, ainda possuem 

significativa representatividade e poder quando se trata da formulação e execução 

de ações públicas.  

Tal fato pode ser exemplificado pela ação da Prefeitura de São Paulo, de 

retirar moradores de rua à força com a intenção de “revitalizar a área”, bem como 

pelos eventos e obras destinadas a atender apenas a instância do capital, sem se 

importar com a memória da cidade, e com a garantia democrática do “ir e vir” dos 

cidadãos na urbe. Desta forma, percebe-se a urgência que os países periféricos, 

como o Brasil, possuem em desenvolver o turismo (que visa principalmente o lucro) 

em seus territórios, se propondo muitas vezes a modificar as formas, funções e 

estruturas de suas cidades.  

Lefebvre (1967) discorre que os cidadãos são mais objetos do que sujeitos 

no espaço social, não havendo do Estado e de parte da sociedade o entendimento e 

permissão para que cada cidadão seja sujeito e construtor de sua própria cidade. Ao 

contrário, para o autor, o Estado se porta como autoritário e planificador, tratando a 

resolução de eventuais problemas urbanos de forma administrativa, técnica e 

científica, mantendo assim a alienação do cidadão. Lefebvre (1970) ainda afirma que 

o Estado constrói um cenário urbano no qual todos devem se adaptar ao modo de 

vida já existente antes deles porém, construído sem a participação deles.    

Desta forma, quando um homem ou mulher ocupa um espaço público da urbe 

com cobertores e papelões para pernoitar, estas pessoas estão indo contra o 

cenário urbano construído, e a estética capitalista vigente. A situação piora quando 

estes sujeitos se negam a saírem das ruas, demonstrando intimidade com esta 

forma de viver, e enxergando aquele espaço urbano e público como um local 

disponível para morar. A negativa de saída das ruas é mal recebida pela sociedade 
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e Estado, e este último reforça o discurso de que estas pessoas só estão em 

condição de rua porque querem e merecem, visto que não aceitam o que é oferecido 

a elas, em uma espécie de ode ao fatalismo. 

A partir desta perspectiva, Lefebvre (1967) confirma que o direito à cidade é 

ignorado precisamente quando não há o reconhecimento e aceitação de outras 

formas de sociabilidade que não seja a burocrática, de consumo e a planificada, o 

que para o autor mutila a personalidade e autenticidade das pessoas como cidadãs 

reais.   

Bettin (1972), por sua vez, afirma que o direito à cidade só será conquistado 

quando rompermos com a sociedade da indiferença e caminharmos para um modo 

diferente de produção do espaço urbano, no qual “confrontando a lógica de 

dominação, prevalece à apropriação do espaço pelos cidadãos, sua transformação 

para satisfazer e expandir necessidades e possibilidades da coletividade” (ELIAS e 

MEDEIROS FILHO, 2010, p.12).  

 A urbanização revela-se, portanto, “como produção da mercadoria-espaço” 

(CARLOS, 2009, p. 295), e a cidade é produzida como condição à reprodução do 

ciclo capitalista (CARLOS, 2009). O turismo, neste caso apresenta-se como um dos 

personagens principais para a renovação do ciclo capitalista no meio urbano, 

possibilitando novas formas, modificando estruturas, e fazendo do espaço, antes 

público, arena de consumo na qual só entra quem, normalmente, pode pagar. O 

chamado processo de turistificação, entendido aqui como apropriação de um espaço 

para o turismo por meio de diversos agentes sociais10 (FRATUCCI, 2014), é uma 

opção comum que vem sendo utilizada para modificar, ocupar e ressignificar 

espaços.  

Entretanto, faz-se pertinente refletir quem de fato possui acesso a estes 

ambientes turistificados. Será que todos os cidadãos transitam de forma livre pelos 

espaços? Ou ainda, será que eles sentem-se pertencentes a estes lugares? Estes 

questionamentos foram respondidos durante o primeiro contato com as pessoas em 

situação de rua no momento de escolha dos atrativos a serem visitados, no qual 

observei as seguintes afirmações: “naquele ali só passei em frente, mas nunca 

entrei”; “Não deixam a gente entrar neste”, bem como “Não sei se posso entrar ali”. 

                                                           
10

 [...] Os agentes sociais produtores do turismo compõem-se de pessoas, grupos sociais, 
empresas/firmas e instituições com poder de gerar um efeito sobre o fenômeno e/ou sobre a atividade 
turística, ou seja, com capacidade de intervir, modificar ou influenciar o seu curso (FRATUCCI, 2014, 
p.43). 
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As três frases de moradores de rua transcritas acima são capazes de revelar 

diversos sentimentos desde desconfiança, tristeza e humilhação, até a repulsa por 

terem sofrido algum tipo de violência no interior ou na entrada de determinado 

atrativo. Durante este processo de escolha do roteiro atentei-me nos olhares e 

expressões do grupo, percebendo que quando um deles já havia sofrido alguma 

retaliação em uma das opções de atrativos, automaticamente os outros se 

solidarizavam e não votavam11 neste respectivo local. 

A violência presente na fala dos usuários demonstra o quão distante eles 

estão do consumo de um atrativo turístico, e por isso tal fato justifica a pergunta 

inicial feita por um deles sobre “ser turista como os gringos”, sinalizando que mesmo 

ele estando no Pão de Açúcar – RJ, um dos atrativos turísticos mais conhecidos do 

Brasil, ainda assim há dúvida quanto ao “estar fazendo” turismo ou não. Isso 

correlacionar-se com a questão da perda de direitos e do não pertencimento a 

sociedade tradicional, que faz com que o usuário não se reconheça como parte e 

“merecedor” daquele lugar. Para Arendt:  

 

o homem pode perder todos os chamados Direitos do Homem sem perder a 
sua qualidade essencial de homem, sua dignidade humana. Só a perda da 
própria comunidade é que o expulsa da humanidade (2004, p. 331). 

 

Desta forma, com a vivência e observação no campo de pesquisa, acredito 

que se os espaços públicos da cidade fossem democratizados através de políticas 

públicas de turismo social, por exemplo, teríamos uma espécie de “cidadão turista” 

(DEMO, 1992, p.15), que iria, com o deslocamento, apropriar-se dos espaços da 

cidade. Nesta mesma concepção, Gastal (2006) discorre que ao colocar os 

moradores de uma cidade em movimento, podendo transitar para além dos espaços 

que o mesmo já conhece, este cidadão poderá construir identificação com os locais 

ao compartilhar códigos e assim “situar a própria subjetividade no urbano” (GASTAL, 

2006, p.9).   

Voltando o olhar para os moradores de rua, percebe-se que os mesmos, ao 

estarem “desfiliados” da comunidade, não possuem identificação com diversos 

espaços da cidade, dentre eles os destinados ao turismo, por exemplo, gerando 

                                                           
11

 O processo de escolha dos atrativos turísticos a serem visitados no passeio, foi feito através de 
votação na qual apresentou-se oito atrativos da cidade de Niterói-RJ e cada participante do grupo 
votava em três para integrar o roteiro. 
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menos identificação, compartilhando poucos códigos e por isso, sendo visto pelos 

outros – e por si próprio – como alguém que não pertence aquele espaço.  

 

 
2.2. A experiência turística com a população em situação de rua de Niterói-RJ 

 

 
Figura 1 – Usuários do Centro Pop junto a outros turistas no Pão de Açúcar – RJ, abril de 2018. 

Fonte: Registro pessoal. 

 

O compositor e intérprete Caetano Veloso, em 1978, apresentou aos 

brasileiros a música “Sampa”, que poeticamente descreve a cidade de São Paulo a 

partir do olhar de um novo cidadão chegando à metrópole. Além disso, a canção do 

artista diz sobre o encontro entre culturas diferentes, o estranhamento, e ao final, o 

encantamento e satisfação com uma nova cultura.  

Talvez pela ansiedade de ir a campo pela primeira vez, após estabelecer as 

primeiras relações com sujeitos em situação de rua, esta música de Caetano 

permeou minha memória desde então, principalmente os versos: “Quando eu te 

encarei frente a frente não vi o meu rosto. Chamei de mau gosto o que vi, de mau 

gosto, mau gosto. É que Narciso acha feio o que não é espelho”. Este trecho da 

canção narra de forma pontual como foi encarar pela primeira vez um dos 

integrantes do grupo em situação de rua que iria ser beneficiado pelo projeto 

Turismo Social – UFF. Estranhamento, constrangimento e ao mesmo tempo 
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curiosidade foram os principais sentimentos experimentados naquele dia, e, acredito 

que não só de uma parte. 

Ao aproximar a pesquisa de base etnográfica com o campo do turismo, não 

foi raro encontrar trabalhos que objetivam interpretar e descrever o impacto da 

atividade turística em locais habitados por comunidades e povos que não seguem o 

modelo socioeconômico hegemônico da atualidade. Geralmente a observação se dá 

justamente pela chegada do turismo, e por consequência das diversas 

transformações que o meio ambiente sofre, alterando logicamente o modo de vida 

de quem reside nestes lugares. Segundo Leal, o trabalho de campo do antropólogo 

no turismo “torna-se um meio de dar voz às populações nativas que viabilizam e 

protagonizam o desenvolvimento turístico em seus territórios” (2011, p.23).  

O olhar relativista e interpretativo diante do fenômeno turístico destinou-se a 

análises qualitativas em estudos referentes ao planejamento turístico, às políticas 

púbicas e as comunidades locais, assumindo uma dimensão holística, evidenciando 

aspectos políticos, culturais, ideológicos, econômicos e sociais a partir de estudos 

de Jost Krippendorf, John Urry, Eric Cohen e Jean-Didier Urbain (LEAL, 2011). 

Assim,  

 
A contribuição principal da antropologia para os estudos do turismo reside 
na conjugação da descrição etnográfica com uma abordagem teórica 
compreensiva, o que permite delinear um modelo metodológico totalizador 
do sistema turístico com vistas a superar as visões redutoras que confinam 
suas múltiplas dimensões e consequências em cunhos limitados como 
„setor‟, „indústria‟ ou „negócio‟ (PINTO, PEREIRO, 2010, p. 225).  

 

 Por este motivo, ao utilizar de bases etnográficas como método qualitativo em 

estudos sobre o turismo, as interpretações obtidas em campo tendem a trazer 

descrições mais intensas, que tragam para o debate situações que quando 

observadas de maneira sistemática, poderiam passar despercebidas. Assim, 

segundo Pinto e Pereiro (2010), as pesquisas e teorias que derivam de estudos 

antropológicos sobre o turismo apontam para uma perspectiva 

inter/multi/transdisciplinar e compreensiva, na qual as relações de poder, mudanças 

sociais, símbolos e ritos que revestem o bojo da atividade turística, se configuram 

como arenas privilegiadas de investigação.  

Portanto, ao adentrar o universo da população em situação de rua através de 

bases etnográficas como o olhar, a escuta e a descrição atenta, pude observar 

diretamente o Outro, tendo noção após alguns encontros, que ao buscar conhecer 
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este Outro, estava também percorrendo um processo de autoconhecimento. Para 

Lévi-Strauss, o pesquisador precisa antes de refletir sobre a vida social de 

determinado grupo, estar disposto a vivenciar a experiência da inter-subjetividade, 

reconhecendo que ele próprio, ao mergulhar em um novo grupo social, passa a ser 

objeto de observação (1974, p. 1-36).  

 O encontro entre a população em situação de rua e a prática do turismo como 

atores principais deste enredo de pesquisa se revelou desde o primeiro momento 

como um interessante e curioso campo de observação. Pois, refletir sobre o 

fenômeno turístico – que há muitos anos ocupa o posto de “melhor solução” para o 

crescimento econômico de um país – num viés voltado para moradores de rua, que 

geralmente são vistos pelo Estado como poluidores da estética urbana, parece um 

tanto quanto controverso. Isso se deve pelo desconhecimento e incertezas que 

cercam o modo de vida dos indivíduos que se encontram nas ruas.  

 Nas conversas realizadas com os integrantes do projeto Turismo Social UFF, 

e com o próprio coordenador, percebi a grande expectativa que os cercavam antes 

dos passeios com este grupo social. Isso porque era a primeira vez que eles 

realizavam roteiros turísticos com um público fora da UFF, visto que o Projeto, que 

funciona desde o ano de 2015, até então só havia planejado e executado passeios 

com alunos, servidores públicos e trabalhadores terceirizados desta Instituição de 

ensino. O coordenador explica que a princípio, quando o projeto foi aceito e 

desenvolvido, a destinação das atividades era restrita ao público da Universidade 

como forma de a reitoria demonstrar que a gestão da mesma apoia e se preocupa 

com a qualidade de vida de seus trabalhadores e alunos. Porém, segundo os 

integrantes do projeto e o próprio coordenador, eles sabiam que nos roteiros 

organizados e executados por eles, uma parcela dos que participavam eram 

pessoas que tinham condições de acessar os atrativos turísticos por conta própria.  

 Por isso, com o decorrer das atividades do projeto, no ano de 2017, 

conseguiram realizar, com apoio de alunas do curso de Serviço Social da UFF, uma 

seleção pautada em critérios socioeconômicos para escolher quem iria participar dos 

passeios turísticos. Segundo uma das integrantes, quando houve esta mudança o 

público se distinguiu um pouco, tendo alunos participantes que realmente não teriam 

condições de realizar uma visita por conta própria à cidade de Petrópolis - RJ, por 

exemplo. Porém, ainda assim todos foram enfáticos em afirmar que a experiência 
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com a população em situação de rua foi a “sensação” mais próxima de estarem 

fazendo turismo social.  

 O coordenador discorre que não há um critério universal para determinar que 

“isso é turismo social e aquilo não é”, porém, o mesmo diz que com o desenrolar da 

atividade e a aproximação junto ao público beneficiado, é possível “sentir” que o que 

está sendo ofertado é turismo para quem não possui condições de consumi-lo no 

mercado. Para o mesmo, a parceria com o Centro Pop foi até o momento o maior 

desafio do projeto, especialmente por se tratar de um grupo que se configura num 

modo de vida totalmente distante dele e dos alunos coordenados por ele.  

 A primeira reunião entre as partes (Centro Pop e projeto Turismo Social UFF) 

que participei era referente a assuntos de ordem prática e burocrática, o que não fez 

daquele momento algo de menor importância, visto que todo o processo de pesquisa 

exige escuta e olhar atentos. Tanto que a primeira observação feita foi alusiva à fala 

de duas alunas do projeto, que ao discorrerem sobre a expectativa e possibilidade 

de ter a população em situação de rua como público alvo, demonstraram 

envolvimento emocional, no sentindo de transparecerem em suas falas e olhares o 

sentimento de pena.  

 Com o desenrolar dos encontros e após a primeira experiência turística com 

este grupo social, a visão sobre esta população muda significativamente, e ao 

conversar com essas mesmas alunas que estavam nas primeiras reuniões, é visível 

o amadurecimento e a mudança de seus olhares e falas sobre os usuários, 

percebendo-os agora como indivíduos que estão ou escolhem estar na condição de 

rua, mas que ainda possuem sua subjetividade e desejos como qualquer outro ser 

humano.   

Ainda no momento da primeira reunião, os integrantes do projeto de Turismo 

Social apresentaram às profissionais do Centro Pop as possibilidades de atrativos 

turísticos de Niterói para compor o roteiro. Neste instante, uma das psicólogas 

sugeriu que os próprios moradores de rua participassem do processo de escolha, 

ideia que foi amplamente aceita por todos. A possibilidade da participação deles 

instigou um debate na sala de reunião sobre o protagonismo e autonomia que este 

grupo social possui e que muitas vezes é negado a eles.  

Como já discutido anteriormente, este grupo se coloca muitas vezes num 

processo de culpabilização, tendo medo de expor sua opinião e ser retaliado.  

Todavia, a partir do meu contato com eles ao longo desta pesquisa, percebi que 
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quando oferecemos a eles a oportunidade de falar e conversar sem perguntas e 

pressupostos, a maioria assume o protagonismo da conversa, utilizando este 

momento para reclame ou desabafo.  

No processo de escolha dos atrativos, cada vez que um dos integrantes 

escolhia uma foto, havia intervenções por parte de dois deles, e, claramente todos 

os outros estavam desconfortáveis com a interferência vinda de fora. Isso remete a 

postura “anti-hierárquica” (FRANGELLA, 20014) que os moradores de rua possuem, 

negando-se a receber ordens mesmo dentro do seu grupo. Esta interferência, 

porém, não durou muito tempo, uma vez que após uma das psicólogas chamarem a 

atenção a este fato alguns ficaram mais a vontade em escolher.  

 

 
Figura 2 – Escolha dos atrativos turísticos que compuseram a primeira experiência turística 

com os usuários do Centro Pop, outubro de 2017. 

Fonte: Registro pessoal. 

 

Na votação dos atrativos foi visível a repulsa que os usuários possuem de 

museus como um todo, sendo que, dos quatro locais disponíveis para escolha, 

apenas o MAC recebeu votos, sendo até escolhido. Esta preferência pelo MAC 

talvez esteja relacionada ao fato deste atrativo turístico ser o mais conhecido da 

cidade, apelidado por eles de “disco voador” por causa de sua estética. No que se 

refere aos outros três museus que não foram escolhidos, os usuários foram incisivos 
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ao não manifestar desejo de visitar os locais quando lhes foi mostrada as imagens; 

sendo que apenas um deles ficou na dúvida em escolher um museus específico, 

mas, diante da afirmativa de um colega que disse ter sido expulso do lugar, este 

usuário acabou não votando no museu que lhe despertou interesse.  

A distância evidenciada que separa os moradores de rua dos museus, 

relaciona-se, também, com a ideia de que estes locais não são destinado à pessoas 

como eles. Esta resistência é fruto do processo de socialização do sujeito, no qual o 

mesmo não foi estimulado ao hábito de frequentar museus. Para Oliveira (2005), as 

pessoas que frequentam estes equipamentos culturais, geralmente, são as que 

possuem o nível de escolaridade e salário mais elevados, demonstrando que a 

questão social pode ser um dos fatores determinantes para um indivíduo apropriar-

se ou não de um museu. 

Ademais, para Frangella (2004), os moradores que estão há mais tempo nas 

ruas possuem uma espécie de aversão ao espaço fechado, como se as paredes e 

portas não lhes confortassem mais. Por eles estarem constantemente em 

movimento, cria-se uma sensação de “autonomia associada à potencialidade de 

deslocar-se constantemente quando há iminência de um conflito ou quando assim 

desejarem” (FRANGELLA, 2004, p. 192). Talvez por isso, a escolha dos usuários 

pelo MAC seja entendida, uma vez que este museu possuiu uma extensa área 

aberta antes de seu interior, permitindo a estes indivíduos o deslocamento caso 

ocorra algum percalço. De fato, durante a visita ao MAC, a parte exterior do museu 

foi o local onde os usuários ficaram mais a vontade e por maior tempo, sendo 

necessário até apressá-los para seguir com a visita.  

O outro atrativo escolhido foi o Maquinho12; diferentemente do MAC, que 

todos os presentes identificaram facilmente pela fotografia, este atrativo ninguém 

sabia dizer o nome, identificando somente o local onde ele se localizava (uma 

comunidade periférica de Niterói). Desta forma, ficou claro que a opção pelo 

Maquinho ocorreu, principalmente, pelo fato de ser um local desconhecido para 

todos eles, que relataram nunca ter adentrado ou passado em frente.   

 O terceiro e último atrativo selecionado foi o Campus da UFF – Unidade 

Gragoatá. Esta escolha foi relacionada a dois fatores: o primeiro ligado a foto 

mostrada a eles, que era uma imagem panorâmica feita do alto (despertando 

                                                           
12

 Centro cultural pertencente à Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia da Prefeitura de 
Niterói. 
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curiosidade sobre o espaço), e a segunda possibilidade está relacionada ao fato de 

uma integrante do projeto de extensão Turismo Social ter mencionado que o almoço 

seria servido no próprio Campus.  

O fator alimentação, também se apresenta como um elemento crucial para 

desenvolver atividades com o grupo em situação de rua, pois há maior aderência e 

participação dos usuários em atividades internas e externas quando é mencionado 

que haverá refeição ou lanche. Por isso, desde as primeiras reuniões entre as partes 

(projeto de extensão Turismo Social e Centro Pop), foi discutido sobre a alimentação 

que seria oferecida13 a eles. Em ambas as experiências turísticas o almoço ocorreu 

no Restaurante Universitário da UFF, porém, no dia do primeiro roteiro, a 

Universidade só poderia ceder o espaço do restaurante visto que havia naquela data 

uma paralização dos funcionários que cozinham no local.  

Como houve tempo para ajustar a esta condição da paralização, o projeto de 

Turismo Social, optou por terceirizar o almoço e servi-lo nas dependências do 

Restaurante Universitário da UFF.  Foi a partir desta escolha que o projeto 

proporcionou um dos momentos mais surpreendentes da parceria. Isso se 

relacionou ao fato de que os membros do projeto optaram por não servir o almoço 

em forma de “quentinhas”, e sim no formato “self service”, permitindo que os próprios 

usuários do Centro Pop se servissem a vontade (inclusive a carne), e utilizassem 

pratos e talheres convencionais.  

Quando esta proposta de alimentação foi feita em reunião interna do projeto, 

a justificativa baseou-se na forma como o morador de rua se alimenta (quando 

alimenta), seguindo alguns tipos de regras como: não repetir, não poder se servir e 

ainda se alimentar de sobras de “quentinhas” sem ter ao menos um talher.   

Por tudo isso, após o passeio, quando todos se dirigiram para o almoço, pude 

observar expressões de surpresa e de satisfação dos usuários, além de ouvir por 

diversas vezes as expressões: “a gente mesmo pode se servir?”, “pode pegar, ou 

precisa esperar alguém?” “pode repetir mesmo?”. Estas colocações eram sempre 

acompanhadas de sorrisos que transmitiam sentimentos de sinceridade e 

agradecimento. Este cenário, no entanto, me fez refletir que mesmo após uma 

                                                           
13

 O projeto Turismo Social, como todo projeto de extensão, recebe da UFF uma bolsa de auxilio 
financeiro mensal. Por isso, todas as despesas oriundas da parceira entre o Centro Pop e este 
projeto, foram assumidas por estes últimos. Os principais ônus foram com a alimentação do primeiro 
passeio; e a alimentação e ingresso de entrada ao Pão de Açúcar na segunda atividade. Importante 
salientar que o transporte foi realizado por ônibus da Universidade, não tendo custos para o projeto. 



71 
 

manhã repleta de experiências distintas relacionadas à cidade, a cultura e ao lazer, 

ainda assim, em alguns usuários a satisfação real só ocorreu no momento de 

alimentação. Foi uma surpresa para os integrantes do projeto e para mim, no papel 

de pesquisadora, pois quando terminou a roteiro, imaginei que durante o almoço não 

haveria campo para observação.  

Este pensamento, porém, foi descontruído na hora em que presenciei a 

interação mais espontânea que o grupo teve através do ato de comer. A cena 

observada reunia usuários e profissionais do Centro Pop com alunos integrantes do 

projeto, todos assentados à mesa conversando sobre as experiências daquela 

manhã. Nas conversas posteriores a este dia, a forma que o almoço foi servido 

sempre vinha à tona, e uma das psicólogas afirmou que ao participar daquele 

momento, ela mesma refletiu sobre qual teria sido a última vez que um daqueles 

homens ou mulheres pôde comer e beber sem pressa, à vontade e conversando 

com outras pessoas sem olhares e julgamentos.  

Certamente esta experiência ligada à alimentação sobrepôs ainda outra 

questão que dispõe sobre o modo de vida destes sujeitos: a destinação de sobras 

para eles. É como se por estarem nas ruas, ou serem pobres, os mesmos 

merecessem “os restos” da sociedade, não podendo negá-los, pois, quando estes 

indivíduos “ousam” recusar, por exemplo, sobras de uma “quentinha”, correm o risco 

de ouvir “que estão escolhendo demais”.  

A estes sujeitos, portanto, é atribuída a imagem de alguém que deve estar 

sempre grato pelo que lhe é doado, isso porque existem estereótipos que os 

moradores de rua precisam possuir para serem vistos como tais. Além da gratidão 

por tudo que lhe é doado (mesmo sem a sua vontade), a aparência é outro quesito 

que a sociedade tem como padrão, sendo por isso motivo de preocupação das 

assistentes sociais do Centro Pop. Assim, em ambos os passeios (o roteiro turístico 

em Niterói e a visita ao Pão de Açúcar no Rio de Janeiro) os usuários foram 

instruídos a se higienizar e trocar de roupa (caso precisassem) antes de ir às visitas. 

A postura do Centro Pop ao disponibilizar roupas e incentivar os usuários a 

tomarem banho e se barbear (no caso dos homens) antes dos passeios, está 

relacionada, segundo uma assistente social do local, à proteção dos mesmos. Isso 

porque, quanto mais o sujeito em condição de rua aparenta estar sujo, maior será o 

preconceito destinado a ele. Essa atitude de higienização da imagem dos usuários 

ocasionou as afirmações feitas pelos integrantes do projeto Turismo Social, que 
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afirmaram, após o passeio, não ser possível identificar os participantes da atividade 

como moradores de rua, pois a maioria estava vestida de forma “normal”, sem 

denunciar sua situação a partir de roupas ou corpos sujos. Isso porque, é comum a 

associação desta população à sujeira, quando não estão sujos, estão com roupas 

sujas ou gastas. Para Mattos e Ferreira (2004), ao nos valer da ideia do senso 

comum sobre estes indivíduos:  

 

Estamos utilizando o discurso higienista que rotula e propaga o estigma do 
morador de rua sempre associado à sujeira que deve ser jogada para 
debaixo do tapete. Entretanto, o que nos deixa perplexos, e deve ser 
ressaltado, é que a grande maioria dos indivíduos que habitam as ruas não 
compartilha destes atributos (2004, p.4). 

 

O que os autores afirmam pode ser evidenciado se passarmos a observar nas 

cidades quem são as pessoas que estão em situação de rua. Ao fazer este 

exercício, será visto que o que nos marca é a figura do morador de rua que está em 

nosso imaginário, ou seja, aquele que se veste com roupas gastas, que está 

aparentemente sujo, e que não se higieniza. Porém, ao ter contato com esta 

população do Centro Pop em dias comuns, observei que também no dia-a-dia a 

maioria não se assemelha ao estereótipo de um morador de rua, me fazendo 

constatar que nem sempre quando se está nesta condição, precisa-se seguir alguns 

padrões que temos idealizado sobre esta população. Por isso, quando os alunos 

disseram que nos dias do passeio nenhum dos usuários pareciam ser moradores de 

rua, eles estavam se referindo ao tipo ideal que cada um tem sobre ao população de 

rua.  

A “sujeira” atribuída a este grupo social, segundo Mattos e Ferreira (2004), 

influencia diretamente também no discurso e justificativa para a remoção desta 

população da rua, visto que a presença destes indivíduos “assusta” os outros 

cidadãos, e vai contra a estética idealizada de uma cidade. Sposati (1995) discorre 

que o lema assumido neste caso de limpeza urbana é “vamos recolher as pessoas, 

vamos dar banho, vamos tirar a sujeira” (p. 89). 

Ainda sobre a aparência da população em situação de rua, na visita ao Pão 

de Açúcar, o discurso de uma usuária do Centro Pop me chamou atenção, a mesma 

relatou que não se sente mal quando alguém demonstra medo de sua figura, pois 

em suas palavras: “a gente anda com sacolas, tem os cachorros que às vezes estão 

sem banho e não usamos roupas bonitas.” Nesta fala, fica clara a sua 
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culpabilização, ao elencar justificativas para que parte da sociedade tenha medo de 

pessoas como ela.  

Esta mulher, ainda demonstrando entender a repulsa da sociedade à figura 

do morador de rua, comparou-se com outra usuária que foi ao passeio e estava 

recebendo “olhares estranhos dos turistas”. Para ela, os olhares ocorreram porque 

sua colega portava uma grande mochila “velha” e algumas sacolas plásticas, 

diferentemente do seu caso, pois a mesma antes da visita ao Pão de Açúcar deixou 

seus pertences 14  no Centro Pop, tomou banho, vestiu as roupas que foram 

separadas pelas assistentes sociais, e passou até maquiagem, sendo este o motivo 

de “ninguém estar olhando estranho para ela”. Esta afirmação demonstra novamente 

o quão está internalizado nos indivíduos em situação de rua que eles precisam se 

“arrumar” e se adequar ao modo de vida da maioria da sociedade para não serem 

julgados e rejeitados 

Destarte, é importante sinalizar que mesmo sabendo da intenção de proteção 

que o Centro Pop teve ao indicar que os usuários se higienizassem e estivessem 

com as “melhores roupas” para os passeios, cabe refletir o quanto esta instrução 

alimenta ainda mais a exclusão ou desfiliação deste grupo social de locais como o 

que eles visitaram. Pois, se os mesmos retornarem ao MAC, por exemplo, sem estar 

com roupas limpas ou após sua higiene pessoal, será que seriam recebidos? Tal 

indagação foi parcialmente respondida através de alguns exemplos observados em 

ambas as experiências turísticas.  

No roteiro em Niterói, por exemplo, quando o grupo foi direcionado ao MAC 

(que já sabia da visita antecipadamente), uma funcionária do museu solicitou a uma 

integrante do projeto turismo social que os participantes não fossem a bilheteria, e 

passassem direto para a primeira sala de exposição. Este pedido chamou-me 

atenção, visto que a bilheteria do MAC também faz parte do museu como um todo, 

tendo em seu interior obras e suvenires para venda, e porque não para apreciação? 

Neste atrativo turístico ainda houve dois outros conflitos relacionados a presença da 

população em situação de rua no local.   

                                                           
14

 O sujeito em situação de rua, embora não tenha moradia, possui objetos e itens que leva consigo 
como parte integrante de seu corpo físico. É como se “levassem suas casas nas costas”. Quando 
esta mulher diz que deixou suas coisas no centro pop, ela provavelmente se refere a sacolas e 
mochilas que carrega consigo no dia-a-dia.  
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O primeiro deles ocorreu na exposição sobre MPB (Música Popular Brasileira) 

que contava com várias capas de vinis de artistas e bandas brasileiras famosas. Na 

ocasião havia uma vitrola que estava tocando um dos discos, o que talvez tenha 

remetido ao integrante do grupo que ele pudesse escolher outro vinil e trocar. 

Contudo, no momento em que ele colocou a mão na capa de um disco de sua 

escolha, outro turista (que parecia ser um professor universitário guiando um grupo 

de cinco alunos) se dirigiu a ele de maneira ríspida, falando: “Não pode tocar aí não, 

rapaz!”. A forma como este turista se dirigiu ao usuário do Centro Pop foi 

constrangedora para quem presenciou, pois o mesmo falou de forma grosseira, 

menosprezando a presença do homem naquela exposição. Como eu estava 

próxima, intervi – me deslocando do papel de pesquisadora por não conseguir ficar 

inerte naquela situação – e chamei o usuário pelo nome, para ir à outra sala de 

exposição.  

Talvez pelo constrangimento de ambos, não consegui introduzir este assunto 

com o usuário, me sentindo posteriormente desconfortável por não conseguir evitar 

aquela situação; principalmente porque este conflito poderia ser evitado caso os 

guias de turismo do museu ou os próprios integrantes do projeto Turismo Social 

tivessem instruído os participantes sobre algumas regras antes da visita. Apesar de 

que, neste ponto, cabe refletir se de fato o usuário foi repreendido apenas por tocar 

no vinil, visto que havia em outras salas do museu exposições nas quais o público 

pode manusear as peças. Ou seja, será que se a pessoa a tocar a capa do disco 

fosse um turista convencional, o mesmo seria censurado da mesma forma? 

A outra situação de embate no MAC aconteceu entre um usuário do Centro 

Pop, sendo este o único jovem (19 anos) que encontrei e conversei ao longo de toda 

minha estadia no campo de pesquisa, e um segurança do local. A repreensão 

ocorreu em uma sala na qual havia exposição áudio visual, onde fones de ouvido 

estavam integrados à TV‟s para que o visitante pudesse ver e ouvir o que na tela 

estava sendo apresentado. Este jovem se dirigiu a TV e colocou o fone, ficando por 

um tempo assistindo o conteúdo na televisão, porém, após terminar o mesmo me 

relatou que queria repetir e por isso começou a procurar atrás da TV os botões de 

controle. Todavia, o segurança ao vê-lo procurando algo, e mexendo atrás da 

televisão foi até ele e o repreendeu. Este usuário, por sua vez, se dirigiu 

imediatamente a mim (que era a pessoa mais próxima naquele momento) 
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justificando que não tinha a intenção de levar nada, estava apenas querendo repetir 

o conteúdo na TV. 

Neste conflito com o segurança, sabe-se que este tinha conhecimento de 

quem era o jovem visitante, visto que a equipe do museu como um todo sabia que 

aquele grupo era de pessoas em situação de rua. O que não ocorreu no embate 

com o turista, pois não tinha como o mesmo saber quem era aquele homem que 

tocou no disco. Porém, apesar dos usuários estarem com roupas e corpos limpos, 

ainda assim, é preciso apontar que todos os participantes do passeio se vestem de 

maneira simples, não aparentando serem moradores de rua, mas demonstrando que 

são oriundos das camadas mais pobres da sociedade. No caso dos dois usuários 

que foram repreendidos no MAC, não por coincidência, eles ainda eram de pele 

negra, o que no Brasil ainda é um motivo alarmante de discriminação.  

Ainda na visita ao MAC, havia uma exposição sobre religiosidade que permitia 

o contato manual e mesmo a elaboração de desenhos através de pedras e conchas 

em superfícies espelhadas.  Nesta mostra sobre religião, um dos participantes da 

experiência turística discorreu por minutos sobre sua interpretação acerca de uma 

das obras expostas. A leitura que ele fez era completamente diferente da que eu –na 

posição de pesquisadora e também de turista – fiz; contudo, depois de ouvi-lo, 

interpretei que sua narrativa estava ligada a memória pessoal, sua identidade e ao 

fato, principalmente, de querer falar sobre um universo religioso do qual ele 

participou. O discurso deste homem parecia querer demonstrar a mim que ele 

também possuía algum tipo de conhecimento específico sobre determinado assunto.  

Esta percepção, quando somada às conversas com as profissionais do 

Centro Pop, estão ligadas ao fato do homem ou mulher em situação de rua não 

costumarem a atribuir valor a si mesmo. Como eles, geralmente, possuem uma 

autoestima crítica e se encontram num processo cíclico de vitimização, querer ser 

protagonista durante uma conversa é um acontecimento recorrente, que trás a eles 

o prazer de ter valor (neste caso possuir um conhecimento específico) diante de 

outra pessoa. Importante destacar que tal protagonismo não ocorre frente a qualquer 

pessoa ou situação, neste caso em especial, como já tinha certa proximidade com 

este usuário a tomada de fala para si foi algo natural que depois se repetiu ao longo 

de todos nossos encontros.  

A sessão interativa da exposição religiosa foi o local mais disputado entre os 

participantes, pois todos queriam criar representações e imagens com os materiais 
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disponíveis para uso. A cena mais interessante aqui foi à comprovação da existência 

de relações familiares entre esta população e seus parentes, pois, pelo menos três 

usuários quando terminaram sua arte, fotografavam a mesma para enviar ou mostrar 

a alguém da família. 

Na verdade, estes laços familiares ainda existem e são revividos através de 

suas falas, na maioria das vezes, com uma entonação de voz saudosa e triste, 

contudo, sempre contando histórias de momentos felizes. Foi o que ocorreu durante 

a exposição sobre MPB, na qual cada usuário, ao reconhecer um artista na capa do 

vinil contava aos outros alguma memoria afetiva passada que o fazia lembrar do pai, 

do irmão ou de sua juventude. Na visita ao Pão de Açúcar, por exemplo, observei e 

escutei por consecutivas vezes as impressões sobre aquele local associadas à 

imagem que eles possuíam deste atrativo ainda na infância. Memórias referentes à 

primeira vez que viram o Pão de Açúcar, ou às histórias sobre sua construção, eram 

alguns dos relatos observados.   

Por mais curioso que possa parecer, durante as duas experiências turísticas, 

havia no grupo um usuário que possuía telefone celular e, como qualquer outro 

turista utilizava o aparelho para registrar cada detalhe dos atrativos visitados, 

fazendo fotos com os amigos do grupo, e principalmente, auto-retratos (selfie). Estas 

cenas causavam olhares curiosos, especialmente dos próprios integrantes do 

projeto de Turismo Social, que por saberem da condição destes sujeitos, pareciam 

não entender o que estava acontecendo. Em conversa com uma aluna, a mesma 

relatou que no primeiro roteiro achou estranho ele possuir celular, mas, depois 

percebeu que não havia algo de tão diferente assim, afinal como ela indagou, 

“porque não ter?”.   
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Figura 3 – Usuários do Centro Pop registrando a visita ao MAC, novembro de 2017.  

Fonte: Registro pessoal.  

 

 

Este questionamento faz-nos repensar que os desejos e escolhas deste grupo 

social não têm que ser de acordo com o que a sociedade imagina ser correto. 

Enquanto sujeitos, eles também são livres para possuírem telefone celular ou 

qualquer outro item que o senso comum julga que não é destinado para eles, pois o 

fato de utilizarem um celular, por exemplo, não os fazem mais ou menos 

pertencentes à condição de rua. O mesmo se refere ao uso do Facebook, famosa 

rede social online onde alguns usuários relataram possuir perfis.  

Acredito que a existência do perfil nesta rede social, além de ser mais uma 

forma de comunicação com a família e amigos (para aqueles que desejam), também 

pode estar ligada a própria valorização, autoestima e vínculos que estes sujeitos 

possuíam em sua vida anterior à condição de rua. Os selfies nos atrativos turísticos, 

por exemplo, eram para ser publicados no Facebook, reforçando o quão semelhante 

esta população é da maioria da sociedade, que utiliza o turismo com um dos 

trampolins para obter “curtidas” e aprovação nas redes sociais.  
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Figura 4 – Usuário do Centro Pop registrando através de self, sua visita ao MAC, novembro 

de 2017. 

Fonte: Registro pessoal. 

 

 Após a visita ao MAC, o grupo foi dirigido para o Maquinho, localizado na 

comunidade do Palácio em Niterói; este Centro Cultural, que é aberto à comunidade, 

possui sala de informática, biblioteca, sala de jogos, estúdio de gravação, e uma 

sala multiuso onde ocorrem cursos e mini-cursos direcionados a comunidade. Além 

disso, a sua localização, numa parte alta da cidade próxima da praia da Boa 

Viagem, permite os visitantes verem a praia de Icaraí, o MAC, e a baía de 

Guanabara.   

 A visita ao local, diferente do MAC, teve a presença de um guia integralmente, 

e este por sua vez era morador da própria comunidade do Palácio, trazendo para 

sua mediação elementos reais e memorias afetivas, aproximando desta forma sua 

linguagem e história de vida (relacionada a condições de pobreza) a do grupo em 

situação de rua.  Sua interação com estes sujeitos foi tamanha, que ao final muitos 

continuaram conversando com ele e fazendo perguntas, demonstrando que estavam 

à vontade naquele lugar e na presença deste guia.   
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 Durante esta visita não houve o contato com outros turistas, sendo a 

interação somente com o guia e também com alguns moradores da comunidade que 

frequentam o centro cultural. Sobre estes moradores, foi possível observar que os 

mesmos possuem um olhar desconfiado e incerto sobre os visitantes, como se o 

espaço fosse de uso somente deles e não pudesse receber novas pessoas. Esta 

intimidação, fez com que alguns usuários confirmassem mais de uma vez com o 

guia se eles realmente poderiam voltar ao centro cultural para utilizar a sala de 

informática, mesmo não sendo residentes da comunidade.   

 Uma cena que tomou atenção de todos e que está diretamente ligada às 

memórias e sentimentos que a experiência turística pode trazer a qualquer sujeito, 

inclusive aos moradores de rua, ocorreu durante a visita no Maquinho, quando o 

guia nos levou ao estúdio de gravação. No local, com a ajuda de um técnico 

especializado, o mesmo perguntou se havia algum participante que gostava de 

cantar ou tocar algum instrumento musical, pois caso houvesse interesse, eles iriam 

deixá-lo fazer uma gravação no estúdio. Neste instante todos ficaram inibidos, e 

depois de muita insistência, um senhor de aproximadamente quarenta anos, pediu 

para cantar.  

 A música escolhida por ele faz parte do vasto repertório romântico do 

nordestino Amado Batista, e, segundo o usuário, ele iria cantá-la em lembrança da 

mulher que se divorciou dele por causa do vício. Durante a canção e especialmente 

ao final era perceptível à emoção que este homem estava. Esta cena foi relembrada 

posteriormente em conversa com uma das psicólogas do Centro Pop, que disse ter 

se emocionado com aquele momento, pois, segundo ela, muitos deles tentam 

esconder suas dores e emoções, mas naquele instante através da música aquele 

usuário se abriu. Para Foucault, segundo Gondar (2005, p. 24), “não existe memória 

fora de um campo afetivo, a memória está ligada às forças que nos afetam e que 

afetamos”.  

Melo (2011), em sua tese sobre a população em situação de rua de Curitiba, 

discorre que: 

 

O processo de entrada na rua rompe boa parte dos vínculos da pessoa 
centrados em seu circulo social passado que colaboravam em seu 
autoreconhecimento enquanto sujeito. Com a ruptura destes vínculos 
anteriores, resta ao morador de rua suas lembranças, as memórias que 
ativam o passado e que articulam sua trajetória até o presente (2011, p. 51-
52). 
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 Desta forma, a primeira experiência turística com a população em situação de 

rua foi para eles um momento de ativação de memórias e trajetórias de vida que 

todos possuíam até a chegada ao estado de rua. Este fato ocasionou, conforme o 

relato de uma assistente social do Centro Pop, a mudança no comportamento de 

alguns usuários. Segundo ela, após o primeiro passeio, aqueles que participaram 

estão mais atentos e menos dispersos nas atividades lúdicas e pedagógicas 

oferecidas no local. E na percepção dela, eles retornaram com o sentimento de 

autoestima maior, sentindo-se importantes.  

  Uma das psicólogas, por sua vez, afirmou que dois usuários informaram a ela 

que já estiveram de volta em visita ao Maquinho para acessar a internet. Esta 

informação contada durante a reunião posterior a atividade turística, foi recebida 

pelos integrantes do Projeto de extensão com louvor. Pois, para o coordenador este 

é o objetivo principal: mostrar que existem caminhos possíveis de vivência e 

experiências de lazer na cidade que podem ser utilizados por todos.  

 Nesta afirmação do coordenador, porém, há a preocupação do mesmo com a 

forma como estes sujeitos serão tratados nos locais visitados quando eles forem 

sozinhos, visto que em todas as atividades os alunos e ele próprio estavam 

uniformizados (camisa do projeto Turismo Social – UFF), demonstrando que aquele 

grupo estava acompanhado, e “respaldado” por uma Instituição de ensino.  

Durante esta reunião que aconteceu após o primeiro roteiro turístico, a 

coordenadora do Centro Pop, ainda expôs que a experiência turística na cidade de 

Niterói proporcionou a população em situação de rua a possibilidade de sonhar. 

Segundo a mesma: “vocês acabaram de soltar as asas deles”, referindo-se às novas 

possibilidades que este grupo começou a especular, se interessando por outros 

atrativos da cidade e acreditando que podem frequentá-los. Para a mesma, esta 

vontade que eles estão de conhecer novos lugares, significa algo raro na vida de 

quem está na rua, pois, quando o homem chega nesta condição, ele crê que não há 

saída e nem expectativas. Por último, a coordenadora ainda relatou que a maioria do 

grupo que participou do primeiro passeio disse a ela que o próximo local que 

gostariam de ir era o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro.   

A opção dos usuários por este atrativo, não foi ao acaso, na verdade ela está 

ligada a curiosidade despertada durante o guiamento feito no MAC, no qual foi 

mostrado ao grupo o “abraço angular” que ocorre entre este Museu e o Pão de 
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Açúcar no Rio de Janeiro, quando observados de um determinado local do MAC. 

Este momento da visita foi amplamente experienciado pelos usuários que quiseram 

observar este efeito que uma das integrantes do projeto narrou para eles.  

Após está reunião com o Centro Pop, os integrantes do projeto Turismo 

Social também se encontraram a fim de discutir sobre a atividade e planejar o 

próximo roteiro, caso fosse possível. Na ocasião ficou explícito o quanto a primeira 

experiência com a população em situação de rua trouxe o sentimento a todos “de se 

estar fazendo turismo social de fato”. Por isso, quando apresentada a possibilidade 

de realizar outras atividades com este público, todos os presentes concordaram. 

Uma das integrantes do projeto então levantou a possibilidade de tentar conseguir 

gratuidade para levar um grupo de usuários do Centro Pop ao Pão de Açúcar, 

relembrando o que a coordenadora havia relatado sobre o desejo dos mesmos de 

conhecer “o outro lado do abraço angular”. Esta ideia foi aceita por todos, e após 

esta reunião os integrantes do projeto de extensão, iniciaram os preparativos para a 

visita.   

Por ser um dos atrativos turísticos mais famosos do Brasil, a possibilidade de 

ir ao Pão de Açúcar levando um grupo de moradores de rua foi a mais desafiante do 

projeto, sendo perceptível a empolgação dos integrantes. Porém, no decorrer deste 

processo, após já ter a dada marcada junto ao Centro Pop para realizar o passeio 

(abril de 2018), a gratuidade no atrativo não foi conseguida, sendo o projeto o 

responsável por arcar com os ingressos de meia entrada para os usuários e quatro 

profissionais do local.  

 Assim como ocorreu na bilheteria do MAC, também no Pão de Açúcar foi uma 

das integrantes do projeto acompanhada do coordenador quem retirou os bilhetes 

de entrada para os usuários, sendo estes chamados somente na hora de adentrar o 

local. Importante observar que neste caso, o grupo de moradores de rua que 

visitaram o Pão de Açúcar estava na condição de turistas como qualquer outro, visto 

que todos “pagaram” o ingresso. Chamo atenção para isso, pois é interessante 

refletir se a postura dos funcionários deste atrativo seria a mesma, caso eles 

estivessem lá de forma gratuita.  

 Como esperado, esta segunda experiência turística foi recheada com um 

maior número de encontros entre turistas convencionais e a população em situação 

de rua na condição de turista. A interação começou já na entrada do atrativo, na 

hora da formação da fila para entrar no primeiro bondinho. A relação dos usuários 
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com a fila, aliás, foi algo interessante de perceber, pois, mesmo sendo pouco o 

tempo de espera na mesma (no máximo 10min), em todas as três estações do 

bondinho nas quais era preciso estar em fila, os usuários pareciam ficar inquietos e 

não conseguiram respeitar fielmente a ordem. Não foram raras as vezes em que 

dois ou três do grupo se mantiveram na ordem da fila e quando a entrada no 

bondinho era liberada os outros usuários iam até os primeiros e “furavam a filas”. 

Isso claramente foi observado por outros turistas que cochicharam e demonstraram, 

através de expressões faciais, o descontentamento com tal situação.   

 As interações no interior do bondinho, que duravam no máximo três minutos, 

foram diversas, sendo possível perceber neste curto tempo duas cenas importantes 

para este relato; a primeira diz sobre a violência silenciosa praticada por duas 

turistas mulheres, que após conversarem uma com a outra, seguraram suas bolsas 

de forma mais atenciosa (colando-a junto ao corpo), demonstrando com aquele ato o 

desconforto e a insegurança que estavam sentindo.  

 Diante deste fato, questionei internamente “o que denunciava aquele grupo 

como moradores de rua”? No momento não soube ou não queria responder, porém, 

após o diário de campo, refleti que talvez a insegurança demonstrada por aquelas 

mulheres estivesse relacionada à cor da pele dos homens e ao fato dos mesmos se 

vestirem de forma simples, falarem com um tom de voz mais alto, além de 

possuírem corpos e rostos marcados. Ainda nesta perspectiva sobre a imagem do 

morador de rua, na saída do bondinho em uma das estações, um usuário que saltou 

primeiro deu a mão a uma das profissionais do Centro Pop (com quem tem 

intimidade) para a mesma descer, e diante do sorriso e brincadeira dela ele 

estendeu sua mão para todas as mulheres que estavam saindo do bondinho, o que 

causou estranheza para as outras turistas, que além de negarem a mão, ficaram 

incomodadas com a situação.  

No entanto, é preciso apontar que estes dois relatos referem-se à mulheres, 

não sendo possível generalizar e dizer que em ambos os casos a insegurança que 

as mesmas demonstraram era somente por causa da aparência destes sujeitos. 

Pois, o desconforto destas mulheres também pode estar relacionado a algum tipo de 

olhar, expressão ou fala que as constrangeram sexualmente. Esta possibilidade 

existe e não só por se tratar de homens que estão em situação de rua, mas por ser 

uma realidade na relação social entre homens e mulheres.  
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Contrariamente aos conflitos relatados acima, houve no interior do bondinho a 

aproximação entre turistas convencionais e os usuários do Centro Pop, esta se deu 

por ambos compartilharem naqueles momentos o deslumbre, a emoção, e as frases 

de encantamento ao ver a paisagem, que segundo um usuário, “falava por si 

mesma”. Esta rápida relação estabelecida no bondinho foi crucial para os usuários 

que as experimentaram, pois, em conversa com eles posteriormente ao passeio, os 

mesmos relataram a felicidade de terem conversado e conhecido novas pessoas. 

Quando perguntados onde ocorreu tal interação, o bondinho aparece como o local 

mais citado. O que de fato pude observar de perto quando uma turista relatou estar 

com medo da altura conforme o bondinho se deslocava e, neste momento, um dos 

usuários começou a acalmá-la, apontando para a paisagem e contando histórias. Ao 

final, quando chegamos à estação, fotografei em pensamento o sorriso e o “tchau” 

que esta turista deu para o usuário.  

Este registro está longe de ser melhor do que outra situação observada no 

campo, porém, após um tempo de convivência com este grupo social, percebi que o 

olhar, o sorriso, e o agradecimento a eles por alguma coisa – qualquer coisa – é raro 

de acontecer, e por isso, quando é feito, como no caso da turista, pode agir de 

maneira transformadora na vida deste individuo. Eles “pedem” atenção a todo 

tempo, querendo ser reconhecidos e chamados pelo nome, por exemplo. Um 

usuário já na ocasião de outra visita ao Centro Pop assustou quando eu o chamei 

pelo nome, e confirmou se realmente eu sabia o nome dele; depois de minha 

afirmativa o mesmo disse ter ficado feliz, pois demonstra que “eu não o esqueci”.  

Esta vontade de não ser esquecido, ficou evidente na visita ao Pão de 

Açúcar, onde existe um alto painel destinado a assinaturas de quem visita o local, e 

este sem dúvidas, foi o diferencial que mais chamou atenção do grupo. A própria 

psicóloga, relatou que posteriormente a visita, todos contaram que deixaram seus 

nomes no local, e um deles destacou que inseriu o nome do Centro Pop no lugar 

mais alto onde ninguém poderia apagar. Ou seja, o movimento de colocar o nome 

neste painel (ato que todos fizeram) foi para eles uma forma de autoafirmação para 

lembrar o tempo todo que eles estiveram no local.  
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Figura 5 – Usuária do Centro Pop deixando seu nome no painel de assinaturas localizado no 

Pão de Açúcar – RJ, abril de 2018.  

Fonte: Registro pessoal.  

  

Longe deste painel, porém, na área externa do atrativo, pude ver dois deles 

riscando um poste e escrevendo seus nomes; quando me aproximei, ambos 

pararam, sorriram e disseram que queriam deixar a marca deles, foi aí que informei 

que havia um local próprio para isso e que o poste não poderia ser rabiscado. Esta 

situação, no entanto, talvez não tenha se desenrolado de maneira conflituosa, uma 

vez que estes dois usuários não mudaram seus comportamentos comigo. Porém, 

esta atitude de interferência pode ser consequência de certa intimidade que criei 

com alguns usuários, limitando por vezes algumas oportunidades de observação.   

Ao final da visita ao Pão de Açúcar foi percebido que os usuários já estavam 

cansados e com fome (mesmo após comerem um Kit lanche elaborado pelo projeto 

Turismo Social), causando a dispersão dos mesmos dentro do atrativo. Alguns já 

estavam procurando lugar para assentarem, outros começaram a perguntar sobre a 

hora de ir embora, demonstrando que a visita já tinha durado tempo suficiente. 

Segundo uma das integrantes do projeto Turismo Social, o cronograma do passeio 

foi seguido, e o horário que estes começaram a sinalizar que gostariam de ir embora 

foi a mesma planejada pelo projeto (a visita no atrativo durou cerca de duas horas).  
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Esta segunda experiência turística, por ser em um atrativo famoso 

internacionalmente, permitiu um número maior de encontros entre o grupo em 

situação de rua e turistas de diferentes culturas e classes sociais, sendo estes 

últimos, geralmente, pessoas que possuem um melhor poder aquisitivo, 

transparecendo um distanciamento maior quando misturados ao grupo de turistas 

em condição de rua. Isso aparentemente poderia ter gerado algum tipo de inibição 

para os usuários do Centro Pop, o que não aconteceu; pois naquela visita eles 

estavam se deleitando com a experiência turística, interagindo no interior do próprio 

grupo e por vezes com outros turistas, e, principalmente, desfrutando da magnitude 

do local.   

 

 

Figura 6 – Usuário do Centro Pop observando a paisagem durante a subida do bondinho ao 

Pão de Açúcar, abril de 2018.  

Fonte: Registro pessoal.  

 

De fato, o Pão de Açúcar representou para os usuários do Centro Pop o 

alcance de um sonho, a chegada a um lugar onde não imaginavam poder adentrar. 

Isso foi confirmado por três deles, que me contaram que sempre observavam este 

atrativo de longe na paisagem e pensavam que nunca teriam condições de conhecer 
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o local, pois para ir até lá somente sendo rico ou famoso. Este diálogo ocorreu da 

forma mais espontânea que pude vivenciar ao longo deste trabalho, pois nesta 

conversa estávamos os quatro observando a paisagem exuberante vista do Pão de 

Açúcar, e fazendo constatações e exclamações, como a que dá nome a este 

capítulo: “isso aqui é o mundo inteiro”, afirmação de um dos usuários que foi 

aprovada em silêncio por mim e pelos outros dois homens.  

Nesta cena, por instantes, quem conversava com os usuários não era o “eu 

pesquisadora” e sim o “eu turista”. Por isso, estar nesta posição de turista ao lado 

deles, fato que não planejei, nem entendia como correto no início da pesquisa, 

permitiu-me enxergar outro viés que se desenrolou durante o trabalho de campo: a 

paridade momentânea existente entre os sujeitos, ocasionada pela experiência 

turística. Isto é, o turismo pode proporcionar memórias e sentimentos individuais que 

aproximam as pessoas independentemente de sua condição social.   

Nas reuniões que se seguiram após o passeio ao Pão de Açúcar, foi 

planejada uma exposição de fotos que iria conter todo o acervo fotográfico 

disponível desde a primeira experiência turística, havendo fotos produzidas por 

alunos na UFF, profissionais do Centro Pop, e pelos próprios usuários. A exposição 

foi intitulada de “Cotidiano sem muros: o olhar do invisível”, e ocorreu no mês de 

junho de 2018 em dois locais diferentes: o Maquinho, e Universidade Federal 

Fluminense – UFF (Campus Gragoatá). 
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Figura 7 – Exposição “Cotidiano sem muros: o olhar do invisível” no Campus da UFF – 

Unidade Gragoatá, junho de 2018.  

Fonte: Registro pessoal.  

 

 

 
Figura 8 - Exposição “Cotidiano sem muros: o olhar do invisível” no Campus da UFF – 

Unidade Gragoatá, junho de 2018. 

Fonte: Registro pessoal.  

 

 

Esta exposição caracterizou-se como um importante acontecimento na vida 

dos usuários que participaram das experiências turísticas. Um deles, que teve sua 

foto escolhida para ser a imagem de divulgação da exposição, relatou: 

 

nunca imaginei entrar numa exposição, o que acabou ocorrendo quando fui 

ao MAC com vocês. E depois nunca imaginei que poderia expor meus 

desenhos e olha aqui onde estamos, numa exposição onde tem fotos 

minhas, dos meus amigos, e desenhos que eu fiz. Isso tudo eu via de longe, 

e hoje aqui na “faculdade” vocês todos querem conversar comigo. Isso 

nunca ocorreu (fala de um usuário do Centro Pop de Niterói, 2018)  

  

 A fala deste usuário vai ao encontro do que a coordenadora do Centro Pop 

diz sobre a parceria entre esta entidade com o projeto Turismo Social. Para ela, 

desde o primeiro contato, o principal objetivo era dar voz a este grupo e mostrar para 

mais pessoas que eles são sujeitos como qualquer outro, que precisam de atenção, 
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de respeito e de direitos. Mais do que isso, no caso da exposição ela representa 

para eles a demonstração que os mesmos “podem mais”, e que possuem valor 

diante da sociedade.  

  Além disso, desde o final do primeiro roteiro com o grupo de pessoas em 

situação de rua, a coordenadora do Centro Pop se mostrou satisfeita com a parceria, 

especialmente pelo fato de duas integrantes do projeto Turismo Social terem 

narrado que encontraram alguns usuários do Centro Pop pelas ruas de Niterói, e os 

mesmos as reconheceram gerando um rápido diálogo ou apenas um cumprimento. 

Este relato para a coordenadora valeria toda a parceria, pois segundo a mesma, um 

dos objetivos desta equipe que atua no Centro Pop é formar e desenvolver parcerias 

que diminuam os estereótipos associados a esta população. E por isso, o fato dos 

integrantes do projeto serem universitários e jovens faz deles agentes 

multiplicadores da vivência que experimentaram com este grupo social. 

Para o coordenador do projeto Turismo Social, esta parceria com o Centro 

Pop se apresenta como algo diferencial, pelo fato de propor e executar ações que 

deveriam ser papel do Estado, levando em consideração que o lazer também é um 

direito social. Neste sentido, avanço a discussão, refletindo que esta parceria foi 

ainda além, pois, ações propostas e executadas pelo projeto de Turismo Social 

localizam-se fora do “campo de trabalho”, sendo direcionadas, justamente, ao 

“campo do lazer” que ainda é considerado – mesmo que de maneira silenciosa – 

“algo diabólico”, que não deve ser cultuado.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

Considerações finais 

 

Quando surgiu a possibilidade de pesquisar a experiência turística com a 

população em situação de rua, confesso que experimentei tanto o sentimento de 

empolgação quando o de angústia, visto que adentrei no campo possuindo inúmeros 

pré-conceitos que envolvem este grupo social. O principal deles foi referente à 

insegurança, pois, por residir há pouco tempo na cidade de Niterói, tive medo de 

como seria efetuar uma pesquisa com este grupo, podendo encontrar alguns 

sujeitos fora do ambiente pesquisado e sofrer alguma violência.  Esta preocupação, 

no entanto, transformou-se em realidade com um sentindo contrário, pois logo após 

algumas semanas de contato com os usuários do Centro Pop encontrei com um 

deles durante a noite. De longe o reconheci, e quando o mesmo se aproximou, fiquei 

um pouco constrangida e com medo. Em segundos, ele abordou-me onde estava 

sentada e me cumprimentou, abrindo um sorriso e falando que já tinha colocado o 

nome para o passeio que ainda iria acontecer.  

A espontaneidade dele fez com que eu ficasse mais constrangida de ter 

sentido medo de sua presença, sendo que ele não me ofereceu perigo algum. 

Entendo, porém, que quebrar alguns paradigmas pré-estabelecidos na sociedade é 

um movimento lento, ainda mais após o episódio que relatei no inicio deste trabalho, 

sobre o fato de ser mulher e ter me sentindo coagida no primeiro contato com esta 

população majoritariamente masculina. Ademais, o diálogo com este usuário foi 

decisivo para a minha melhor entrega ao trabalho de campo, pois, a partir daquele 

dia me senti mais segura e com a vontade de prosseguir com a pesquisa.  

Como já apontado na primeira parte deste trabalho, a população em situação 

de rua faz desta condição o seu último espaço de existência na sociedade, visto que 

para chegar a tal situação os indivíduos pertencentes a este grupo já perderam o 

trabalho, a família, a moradia e os vínculos sociais. O trabalho e a família por sinal, 

ocupam papéis centrais no rompimento destas pessoas com o seus lares, seja pelo 

desemprego, ou por brigas familiares relacionadas aos vícios de drogas líticas e 

ilícitas. 

A figura do desempregado desde o surgimento do sistema econômico 

capitalista se configura como negativa, sendo o trabalho a única forma de dignificar 

o homem”. Por isso, até hoje a população em situação de rua é generalizada como 

homens e mulheres que são “vagabundos” e não querem trabalhar. Por causa desta 
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condição de pobreza e desemprego, a população em situação de rua ainda tem 

atribuído a ela a ideia de criminalidade, como se todos os moradores de rua 

oferecessem perigo. Este imaginário criado ao redor deste grupo social influencia 

diretamente na violência cometida contra eles.  Estes abusos, geralmente, são 

justificados pela sociedade através de discursos que enxergam estas pessoas como 

ameaça à segurança pública das cidades.  

Neste ponto, discutimos que as políticas públicas sociais do Brasil, no que se 

refere à população de rua, trabalha de forma não abrangente, uma vez que não 

aceita e respeita a escolha do individuo de estar na rua, organizando e executando 

apenas ações voltadas ao recolhimento dos mesmos no ambiente público. Contudo, 

desde 2005, em resposta aos apelos de movimento sociais, o Estado desenvolve 

uma política específica destinada a este grupo social, e como desdobramento há a 

criação dos Centros de Referências Especializados para População em Situação de 

Rua – Centro Pop. Este local configura-se como ponto de apoio as pessoas que 

estão nas ruas, trabalhando e disponibilizando ações que busquem a promoção 

deste indivíduo (saída das ruas) e a garantia de seus direitos sociais.  

O ambiente do Centro Pop, que pude frequentar durante os últimos meses, 

revelou ser mais do que um local de assistência à população de rua, na verdade, 

este espaço se configura para os usuários como o ambiente familiar mais próximo 

que eles possuem. O que é de suma importância para que estes homens não 

percam totalmente seus vínculos sociais, o que acaba ocorrendo quando o sujeito 

está há muito tempo em situação de rua e se nega a frequentar qualquer tipo de 

lugar que tenham que estabelecer alguma relação social. Além deste traço de 

familiaridade, o Centro Pop de Niterói parece cumprir concretamente o seu papel de 

ser “a referência” para a população em situação de rua.  

Neste caso, não foram raros os relatos de usuários que afirmam enxergar o 

Centro Pop como o local em que ele é ouvido, e, principalmente, onde os 

profissionais procuram resolver suas demandas. Um destes usuários, por exemplo, 

contou que quando encontra com uma “nova figura” nas ruas, ele imediatamente 

indica que a pessoa procure o Centro de Referência. Esta relação entre as partes 

evidencia que pelo menos na cidade de Niterói, as políticas sociais do SUAS, 

através do Centro Pop, são eficazes quando comparadas a realidade de outras 

localidades brasileiras.  
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No que tange os direitos sociais, os moradores de rua estão de fato 

“desfiliados” (CASTEL, 2009) da sociedade, especialmente aqueles que se negam a 

sair das ruas ou dormir em abrigos e albergues, por exemplo. Nestes casos, o 

Estado e a sociedade interpretam que a negativa destas pessoas de sair da 

condição de rua, significa que as mesmas não merecem ser olhadas e atendidas 

pela esfera pública. Assim, se o individuo não segue o padrão adotado pela maioria, 

e resolve fazer da rua seu espaço e sua casa, o mesmo não possui reconhecimento 

de suas opiniões diante da comunidade. Isso confirma o que Arendt (2004) 

compreende sobre a cidadania estar diretamente entrelaçada ao direito a ter direitos. 

Pois, se uma pessoa não possui voz em sua comunidade, por não ser considerada 

parte dela, a mesma estará tendo negado a ela o direito de reclamar por seus 

direitos.  

Nesta perspectiva, a população em situação de rua sofre pela ausência de 

direitos e, pensando na ideia de Hanna Arendt (2004), sobre o “direito a ter direitos”, 

estes sujeitos atingem tamanha invisibilidade que não são mais considerados 

cidadãos, e por isso, precisam antes de lutar pelo direito à saúde, por exemplo, lutar 

pelo direito de ter direito a saúde. Pois, segundo esta autora, só se poder exercer a 

cidadania quando se está integrado a uma comunidade onde se pode ser ouvido. A 

população em situação de rua, neste sentido, por estar fora de qualquer 

comunidade, não possui espaço e visibilidade de fala, sendo a ela atribuída o título 

de “sobrantes” da sociedade. 

 Não é raro, por isso, ouvirmos a seguinte frase sobre a população em 

situação de rua: “está na rua porque quer” ou “o governo disponibiliza ajuda, eles 

não podem reclamar”; estas afirmações relacionam-se ao não entendimento que a 

comunidade possui sobre a vida deste grupo social e suas peculiaridades. Além 

disso, transparecem que a culpa de se estar na condição de rua é do próprio 

indivíduo, isentando toda a sociedade de olhar e refletir sobre a situação desta 

população. Talvez o que não se quer enxergar é que boa parte destes sujeitos estão 

nas ruas por consequencia do sistema econômico e social que a maioria da 

sociedade está inserida.  

Ademais, a população em situação de rua, ainda lida – assim como outros 

grupos sociais vulneráveis – com a falta de atenção do Estado e da própria 

comunidade no que tange os seus desejos e necessidades. Pois é comum o poder 

público, e mesmo a sociedade civil, escolherem quais os projetos e ações que 
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devem ser organizados e trabalhados para estas pessoas. Ocasionando ônus com 

programas que muitas vezes não serão aderidos por estes grupos vulneráveis, e 

ofuscando a subjetividade dos mesmos, corroborando com a ideia de que eles não 

podem optar pelo que melhor os convém, por estar em uma situação de 

vulnerabilidade social. 

 Na segunda parte do trabalho, quando o turismo social e a experiência 

turística com a população em situação de rua são trazidos para o debate, é 

perceptível que esta associação das áreas gera importantes reflexões sobre o direito 

ao lazer e a cidade, e o turismo. A primeira delas refere-se a como o turismo é 

compreendido e empreendido pelo poder público, que, normalmente, propõe e 

executa ações visando o bônus que esta atividade pode proporcionar a uma 

localidade. Contudo, acredito que se o turismo fosse trabalhado a partir de um viés 

social, que pressupõe o serviço e não lucro, toda a comunidade seria beneficiada, 

colhendo os frutos do desenvolvimento econômico que o fenômeno trás, e 

vivenciando a cidade como um “cidadão turista”.  

A oportunidade de o cidadão vivenciar a cidade através do turismo, por sua 

vez, permite que ele tenha garantido a ele não somente o direito ao lazer, como 

também seu direito a cidade; uma vez que ao poder se deslocar livremente pela 

urbe, o cidadão se apropriaria cada vez mais de sua localidade, trocando códigos e 

podendo exercer sua subjetividade no espaço urbano. Isto significa que a cidade 

acolheria em seu bojo outras formas de sociabilidade que não esteja ligada somente 

ao consumo e a burocratização, permitindo até mesmo a “construção” de uma nova 

urbe para e pelos os cidadãos (LEFEBVRE, 1967). O lazer, então, sairia da bolha do 

consumo, para se tornar também uma conquista pessoal, fruto da subjetividade de 

cada cidadão na tessitura urbana, expressada dentre outras formas, pela 

experiência turística.  

Desta forma, a possibilidade da cidade se transformar em um grande 

equipamento multicultural (CHEIBUB, 2012) de lazer para todo cidadão, geraria a 

democratização do espaço público, e com isso o turismo social, poderia ser 

empreendido como um dos meios pelo qual a cidade passa a ser (re) descoberta, 

“construída” e vivenciada pelo cidadão que possui direito sobre ela.  

 Assim, refletir sobre a população em situação de rua, a experiência turística, e 

o direito a cidade, foi ainda mais desafiador, visto que, para o turismo estes sujeitos 

se configuram como ameaça a estética urbana (consumista, burocrática e 
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planificada) da cidade e por isso, a presença deste grupo social não é bem vinda.  

Efetivamente, esta controvérsia elucidou toda a presente pesquisa que tinha como 

objetivo, justamente, observar as relações sociais que a experiência turística pode 

intermediar de um morador de rua com sua cidade, enxergando-o como 

cidadão/turista e não como alguém que deve ser eliminado da cidade/cena turística.  

 De tudo isso, foi possível concluir que a experiência turística com a população 

em situação de rua, gerou ao longo dos meses diversas interações deste grupo 

social com a cidade e seus habitantes (sendo eles turistas ou não), proporcionando, 

de um lado, conflitos e desconfortos decorrentes do imaginário que a sociedade tem 

desta população; e de outro, encontros harmônicos e descobertas no espaço 

urbano. Como consequência, houve usuários que sentiram-se novamente parte da 

comunidade (mesmo que momentaneamente), e outros que voltaram a acreditar 

mais em si, desejando e traçando planos não para o futuro, mas para o presente, 

como relata uma profissional do Centro Pop. Além disso, a experiência turística 

ativou memórias pessoais e afetivas de alguns moradores de rua participantes do 

projeto, o que significa uma forma de resistência à condição em que se encontram.  

Portanto, o turismo se apresentou como uma controversa e interessante 

arena, pela qual pude observar a população em situação de rua interagindo com a 

cidade e seus habitantes. Ao respeitar o lugar de fala (quem fala? Em nome de 

quem? Com qual intenção?) de cada sujeito observado neste trabalho, acredito que 

o modo de vida deste grupo social destaca-se como um dos mais complexos da 

sociedade. Pois a condição de existência na rua retira deste sujeito alguns traços de 

dignidade e por isso, encará-los era quase impossível na primeira vez que estive 

com eles. Contudo, conforme nos tornamos mais próximos, enxerguei o quanto de 

mim tinha neles, e quanto deles tinha em mim. 
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