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RESUMO 

 

No cotidiano das mais diversas sociedades, são múltiplas as representações da violência. Em 
geral, esse fenômeno é atrelado negativamente à força, à execução material de um ato ou de 
um ditatório poder intencionalmente lesivo. Para analisá-lo é necessário imergir 
interdisciplinarmente nos contextos históricos e culturais de cada povo, compreendendo sua 
constituição e sua representação. Na conjuntura social hodierna, os critérios subjetivos de 
classificação, o simbolismo, o preconceito e a exclusão tácita (silenciosa) vieram à tona 
enquanto representações de violência. O que se tem percebido é a contribuição desse 
fenômeno ao sofrimento social, bem como ao agravamento da saúde. Diante disso, grupos 
laqueados por vulnerabilidades sociais são ainda mais propícios a sofrer com a violência e, 
igualmente, inclinados à prática de atos violentos como mecanismos de defesa. Um exemplo 
tácito de grupo vulnerável socialmente é a População em Situação de Rua (PSR), que, além da 
submissão à violência física, é marcada por uma violência estrutural com o estigma de 
criminalidade e desvio social. Este trabalho dissertativo tem como objetivo geral analisar o 
cotidiano da pessoa em situação de rua na cidade de Mossoró-RN, com ênfase em seu 
discurso em relação à violência. Constitui-se em um estudo etnográfico em que os sujeitos de 
pesquisa são pessoas que estão ou estiveram em situação de rua por um lapso temporal de no 
mínimo 6 (seis) meses. Os locais de pesquisa foram os logradouros da cidade de Mossoró-
RN, bem como instituições assistenciais que albergam a PSR. Entre os instrumentos de coleta 
de dados, foram realizadas entrevistas semiestruturadas, observação, construção de diários de 
campo e quadros sinóticos. O conteúdo informativo construído foi sistematizado e analisado 
por microanálise etnográfica. Esse estudo atendeu aos requisitos de ética em pesquisa, sem 
gerar nenhum ônus aos participantes. Conclui-se que, diante do fenômeno da violência e da 
complexa forma de viver na rua, a intervenção da ciência, do Estado e da sociedade civil deve 
ser fomentada na reunião de vários setores e serviços. São os diferentes olhares, a 
interdisciplinaridade, sobre a mesma situação que poderão gerar benefícios e mudanças. 
 
Palavras-chave: Representação de violência, População em Situação de Rua, Etnografia. 
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ABSTRACT 

 
There are multiple representations of violence in the daily life of the most diverse societies. In 
general, the phenomenon of violence is negatively linked to force, the material execution of 
an act or a dictatorial power intentionally injurious. In order to analyze the violence 
phenomenon it is necessary to immerse itself interdisciplinarily in historical and cultural 
contexts of each people, understanding how this phenomenon is constituted and represented. 
In today's social conjuncture, subjective criteria of classification, symbolism, prejudice, and 
tacit (silent) exclusion have surfaced as representations of violence. What has been perceived 
is the contribution of this phenomenon to social suffering, as well as to the aggravation of 
health. Faced with this, groups lined by social vulnerabilities are even more likely to suffer 
from violence, and equally inclined to practice violent acts as defense mechanisms. One tacit 
example of a socially vulnerable group is the Population in a Street Situation (PSR), which, in 
addition to submission to physical violence, is marked by structural violence with the stigma 
of crime and social deviance. This dissertation aims to analyze the daily life of the person in a 
street situation in the city of Mossoró-RN, with emphasis on his discourse on violence. It is an 
ethnographic study in which the subjects of research are people are or have been in a street 
situation for a time span of at least 6 (six) months. The research sites were the avenues of the 
city of Mossoró-RN, as well as welfare institutions that house the PSR. Data collection 
instruments included semi-structured interviews, observation, construction of field diaries and 
synoptic tables. The information content constructed was systematized and analyzed by 
Ethnographic Microanalysis. This study met the requirements of research ethics, without 
generating any burden to the participants. 
 
Keywords: Violence representation, Population in street situation, Ethnography. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A ação dirigida a lesar, subjugar, constranger ou suprimir direitos, que é característica 

marcante do conceito de violência, assume forma fluida na contemporaneidade. Na verdade, a 

violência manteve a sua perenidade na história, mudando suas vítimas e seus executores. 

Esteve presente nas revoluções, nas conquistas, em subversões e, também, em atos heroicos.  

Na contemporaneidade, o simbolismo, a exclusão tácita, silenciosa, os critérios 

subjetivos de classificação e o preconceito vieram à tona enquanto representações de 

violência, não excluindo os atos de violação física.  

Em algumas sociedades europeias, tidas como desenvolvidas, a violência se encontra 

canalizada, por exemplo, para os imigrantes. No Oriente, é possível perceber uma violência 

movida e direcionada por motivos de ordem religiosa. Deste modo, alegoricamente, na cabeça 

dos homens religiosos, a violência entre deuses também sempre existiu. 

No Brasil, de um modo especial, a violência está capitalizada na exclusão social, 

fazendo cada dia mais vítimas, como uma enfermidade de difícil prognóstico.  Entre nós, 

historicamente, a violência sempre foi presente na luta de classes, em sentido amplo. Não 

necessariamente na dialética entre o capital e o proletariado, como aduzia o conhecido Karl 

Marx. Mas uma violência que ora foi travada entre portugueses e os índios (durante a 
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colonização), e ora foi vista entre brasileiros brancos e afrodescendentes (durante o Brasil 

Império). 

Na sociedade brasileira hodierna, tem-se percebido a violência desenvolvida contra os 

nordestinos, sobretudo por uma parte de residentes em regiões supostamente “mais 

desenvolvidas” do país. Não se pode esquecer também da violência veiculada por meio das 

ideias no âmbito político-ideológico em que se verifica uma espécie de tendência à 

diminuição do outro, a não aceitação e até à ameaça.  

Há, ainda, a violência às mulheres, que recebe a cada dia o recrudescimento dos 

mecanismos de proteção, pelas vias legislativa e judicial. Exemplo disso é a recente decisão 

do Superior Tribunal de Justiça que afirma ser inaplicáveis alguns institutos despenalizadores 

(previstos na Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995) aos casos de violência contra a mulher 

– nítido endurecimento pela via judicial.  

A violência, enquanto fenômeno complexo, é pauta de análise de várias instituições de 

assistência social e de saúde. A Organização Mundial de Saúde - OMS, a seu turno, buscando 

de forma sistemática compreender esse fenômeno, trouxe uma proposta de classificação da 

violência, segundo a qual, dentre as diversas tipologias da violência, encontram-se: as 

violências auto-infligidas (exemplificadas por comportamentos suicidas ou automutilações); 

as violências interpessoais (como os abusos e agressões no âmbito familiar, bem como, no 

âmbito comunitário em que se perpetuem agressões físicas, estupros, ataques sexuais e, 

inclusive, a violência institucional); e as violências coletivas (representada por atos violentos 

que acontecem nos âmbitos macrossociais, políticos e econômicos, que caracterizam a 

dominação de grupos e do Estado, tendo por base a violência estrutural1) (MINAYO, 2006, 

p.80-81). 

E nesse contexto, em que se busca conhecer como o fenômeno da violência é 

desencadeado e perpetuado e no qual identificam muitas propostas de tipificação da violência, 

será objeto peculiar desse trabalho analisar a violência vivida pela População em Situação de 

Rua - PSR. Nesse caso específico, conjectura-se que o senso comum acredita que as pessoas 

                                                           
1 Essa categoria se refere aos processos sociais, políticos e econômicos que reproduzem e 
‘cronificam’ a fome, a miséria e as desigualdades sociais, de gênero, de etnia e mantêm o 
domínio adultocêntrico sobre crianças e adolescentes. Difícil de ser quantificada, pois 
aparentemente ocorre sem a consciência explícita dos sujeitos, a violência estrutural se 
perpetua nos micro e macroprocessos sócio-históricos, se repete e se naturaliza na cultura e é 
responsável por privilégios e formas de dominação. (MINAYO, 2006, p.81). 
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que vivem na rua são um dos principais promotores da violência social, quando, na verdade, 

elas podem estar entre as maiores vítimas. Essa analise corrobora com Minayo (2006, p.119), 

para quem “as expressões de violência devem ser entendidas, pois, como formas de 

vocalização dos sujeitos não reconhecidos, rejeitados e marcados pela exclusão e pela 

discriminação social”. 

Na contemporaneidade, é grande o número de pessoas que vivem em situação de rua. 

As razões que ensejaram a formação da presente conjuntura sócio-política são, com efeito, 

diversas, e vão desde o fenômeno da migração interna até ao desemprego e a fragilidade de 

políticas públicas assistenciais. 

 O Ministério do Desenvolvimento Social, em uma Pesquisa Nacional sobre a 

População em Situação de Rua, identificou que, nas 71 (setenta e uma) cidades analisadas, 

aproximadamente 31.922 (trinta e uma mil novecentos e vinte e duas) pessoas adultas estão 

em situação de rua (BRASIL, 2008).  

Rosa, Cavicchioli e Brêtas (2005), a seu turno, reiteram que são milhares de pessoas 

que vivem na e da rua. E, quando organizadas, preferem a denominação de “pessoas em 

situação de rua”, visando caracterizar o princípio da transitoriedade deste processo de absoluta 

exclusão social, mesmo que, no fundo, muitos saibam que sair da rua não é tão simples.  

As Políticas Públicas e Programas assistências voltados esses sujeitos preferem a 

denominação “pessoas em situação de rua”. Entretanto, maior parte do imaginário social e das 

publicações midiáticas usa o termo “moradores de rua” para se referir a esses sujeitos. 

Contudo, neste trabalho, não entraremos no mérito da definição da melhor ou pior 

nomenclatura. Deixaremos que as pessoas que vivem na rua identifiquem sua condição. 

Noutro pórtico, há quem não consiga enxergar uma pessoa em situação de rua como 

destinatária e titular de direitos na ordem jurídica, tampouco como alguém que esteja em 

posição de igualdade, amparada pelo mesmo valor da dignidade humana que a todos alberga. 

Antes, visualizam apenas um estereotipo carregado de preconceitos, identificando o 

semelhante como mendigo, preguiçoso, maloqueiro, drogado e marginalizado – sendo essa 

categorização uma das várias representações de violência.   

Parafraseando Messi (1999, p.45) existem múltiplas violências pluralmente 

conceituadas em diferentes graus de visibilidade, de abstração e de definições. Quando nos 

referimos à violência, lançamo-nos a uma tessitura de representações de idealidades 

negativas, que caracterizam eventos, coisas, ideias ou pessoas que são representados como 

ameaças à sociedade. 
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Nessa linha interpretativa – que compreende a violência enquanto fenômeno 

processual de vários signos e sentidos nas representações sociais da violência – há uma 

proposição de colocar sujeitos em caráter de dominação legítima sobre outros, o que faz 

nascer os conceitos de violência legal e violência ilegal, conforme o respaldo jurídico-

normativo emanado pelo Estado. 

 O caráter de violência proposto nesse trabalho é, inclusive, o mesmo conduzido por 

Messi (1999, p.46), segundo o qual a violência se opera, entre outras formas, como 

representação social “de um perigo, de uma negatividade social que é assimilada a uma 

seleção de práticas e agentes cujos cursos de ação, heterogeneamente motivados, carregariam 

seu signo uniforme”. 

Embora não sejam noticiados, corriqueiramente ocorrem casos de violência contra a 

população em situação de rua. Prova disso é que a Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República afirma que 195 (cento e noventa e cinco) moradores de rua foram 

assassinados em todo o Brasil só no primeiro semestre de 2011 (BRASIL, 2011b), sem contar 

as subnotificações e os reiterados atos de violação dos direitos mais básicos, como direito à 

vida digna, à saúde, à integridade física e à honra. 

Não só como vítimas, as pessoas que vivem na rua também são publicizadas em meios 

midiáticos como executaras de violência, como criminosas, que, na condição de delinquência, 

provocam pequenos roubos, potencializam o tráfico de drogas, e, atualmente, associam-se a 

grupos de extermínios nos quais pessoas em situação de rua estão matando umas às outras, ou 

seja, são vistas como “criminosos que estão se matando” (SILVA E HUNING, 2015, p.144) 

Alguns fatos noticiados234 indicam a participação direta de pessoas em situação de rua 

em atos violentos, inclusive, em crimes. O que pode ocorrer por razões diversas, que 

                                                           
2 Foi manchete do jornal GazetaOnline : Morador de rua é preso por homicídio. “ A polícia 
civil, prendeu no dia 08/05/2018, um morador de rua acusado de matar um outro sujeito 
também em condição de rua. Gazeta [oline] Disponível em: 
https://www.gazetaonline.com.br/noticias/policia/2018/05/morador-de-rua-e-preso-por-
homicidio-em-vila-velha-1014130454.html. Acesso 10 de maio de 2018. 
3 Notícia no Jornal R7: Um morador de rua foi preso por furta óculos de ótica. MG 
RECORD R7 [online], 18 de set. de 2016. Disponível em: https://noticias.r7.com/minas-
gerais/mg-record/videos/morador-de-rua-rouba-par-de-oculos-e-diz-que-foi-brincadeira-
21022018. Acesso em: 10 de maio de 2018. 
4 Noticia no A cidade - o jornal de Votuporanga: Mulheres são agredidas a pauladas por 
morador de rua após negarem comida. A cidade- o jornal de Votuporanga [oline], 06 de 
dez.de 2017. Disponível em: 
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necessariamente precisam ser analisadas com esclarecimento do desvio ético-moral, indo 

além de imputação criminal, no intuito de ampliar as ações de segurança pública 

transcendendo a condenação (penal e/ou social) e prevenindo atos violentos. Em outras, a 

análise destes fatos deve ser feita de modo a fortalecer as Políticas Públicas de Segurança, 

pois, conforme se verá, muitas dessas imputações não são aferíveis na prática. 

O viver na rua é laqueado por uma ruptura do paradigma social. Para Goffman (2002, 

p.18) em uma sociedade com ideal otimista de harmonia, cada participante suprime seus 

sentimentos cordiais imediatos, na tentativa de transmitir uma visão da situação que julga ser, 

mesmo que temporariamente, aceitável pelos outros. Nesse ínterim, há exclusão e 

marginalização das pessoas que rompem com essa tal “harmonia”, por meio de normativas 

predefinidas de conduta social.  

As políticas voltadas a essa população, para se tornarem concretas, efetivas e 

resolutivas precisam ultrapassar a questão majoritária de que são apenas feitas para 

compensar uma falta ou pontuar uma ação assistencialista.  

A População em Situação de Rua merece uma assistência mais humano-centrada, que 

faça prevalecer a sua singularidade, reconhecimento e visibilidade. Isto é, as pessoas nessa 

condição precisam ser notadas como seres dotados de vida, história, necessidades, vontades e 

anseios.  

As nuances desse público só serão conhecidas quando o entendermos de modo 

horizontal. Sem dúvida, as ações verticalizadas, longínquas da realidade das ruas, não 

provocarão mudanças, tampouco alcançaram o dogma da (re)inserção desse público à 

sociedade formal.  

A sociedade brasileira, na contemporaneidade, tem o desafio de se basear no postulado 

de uma comunidade plural de agentes sociais que, com um respaldo na miscigenação cultural 

desse país, deve atentar e respeitar as diversas formas de vida e hábitos, procurando o 

desenvolvimento da dignidade humana dentro das diversas realidades de cada grupo social. 

Gohn (2004, p.142) destaca que, ainda nos anos 90, a sociedade brasileira avançou com a 

construção de conceitos como cidadania planetária, sustentabilidade democrática, dentre 

outros, tangenciados à perspectiva de respeitar as “diferenças culturais, os valores, hábitos e 

                                                                                                                                                                                     
http://www.acidadevotuporanga.com.br/regiao/2017/12/mulheres-sao-agredidas-a-pauladas-
por-morador-de-rua-apos-negarem-comida-n40445. Acesso em: 10 de maio de 2018. 
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comportamentos, de grupos e indivíduos, pertencentes a uma sociedade globalizada pela 

economia e pelas múltiplas interações mediáticas”. (GOHN, 2004, p.143).  

Sorj (2006, p.12) disserta afirmando que há um desafio para análise social quando se 

quer criar modelos capazes de simplificar a realidade sem obliterar fenômenos sociais 

importantes. Nesse sentido, as formas de compreensão da estruturação de uma sociedade 

atendem à complexidade do viver social. No caso da sociedade brasileira, devido sua 

formação histórico-cultural, a análise concreta de sistema social deve ser pautada na 

perspectiva pluralista, uma vez que “não existe no Brasil contemporâneo um fator estruturante 

único capaz de dar inteligibilidade ao conjunto dos processos societários” (SORJ, 2006, p.12). 

Nessa toada, os seguimentos institucionais que pautam a organização social, a cada 

dia, buscam retirar da rua uma população conhecida por sua incoerência com parâmetros de 

vivência social, mediante ações de promoção da saúde, recuperação da dignidade e cidadania 

humanas. Contudo, tais ações ocorrem sob a ótica de que tais objetivos só são alcançados 

quando se tem uma moradia física, documentos de identificação, reconhecimento entre 

semelhantes, isto é, através de uma conjuntura jurídico-formal a partir da qual essa população 

poderia alcançar outros direitos, como o acesso a serviços assistenciais ou à educação formal 

(PAIVA et. al, 2016). 

Sendo assim, veicula-se a concepção de que a moradia na urbe, ao invés do padrão da 

vida em lares, seria antônima de dignidade e cidadania, mas sinônima de marginalização, 

criminalidade, drogadição e preconceitos (VARANDA; ADORNO, 2004).   

É cediço que as pessoas chegam à situação de rua por diversos motivos, os quais não 

se resumem à falta de condições financeiras para residir em uma habitação convencional. Há 

casos, e não são poucos, nos quais a residência física existia antes da chegada à rua. 

Entretanto, concausas de ordem social e pessoal, em que se destaca a violência, são fatores 

determinantes para a alteração substancial do modus vivendi. Rosa e Bretas (2015, p.275), 

colocam que, entre as causas apresentadas pelos sujeitos (principalmente mulheres) para a 

situação de rua em que vivem estão: a violência no contexto doméstico e familiar, renda 

insuficiente para suprir necessidade de sustento pessoal e rupturas de vínculos sociais. 

Acrescentam que, na condição de rua, as pessoas conhecem a violência nas disputas 

territoriais e de “poder”, na falta de privacidade, na relação com o tráfico de drogas e nas 

práticas higienistas a que são submetidas. 
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(...) encontramos a violência como um dos elementos intrínsecos ao universo das 
moradoras de rua – seja implícita ou explícita. A violência pode ser enfocada nos 
conflitos territoriais, nas práticas sexuais ou opressões de gênero entre os 
próprios habitantes de rua, nas intervenções materiais e simbólicas agressivas 
concretizadas pelos agentes urbanísticos, ou no discurso, no plano da ofensa 
recorrente dirigida a esse segmento, alimentando o ciclo estigmatizante de sua 
imagem. (ROSA; BRETAS, 2015, p. 281). 

 

Assim, além da vulnerabilidade à violência física na determinação do (sobre)viver nas 

ruas, esses sujeitos sofrem com o processo de exclusão social, de estigmatização por 

criminalidade e de vadiagem. Outro aspecto compreendido ao se discutir a violência para com 

o público em situação de rua é o processo de naturalização das condições sub-humanas a que 

o viver na rua o expõe, o que Rosa e Bretas (2015, p.278) chamam de tolerância às formas 

não físicas de violência.  

A cultura se cristaliza no tempo e no modo, de sorte que ainda que aquele panorama 

fático que ensejou a ida para a rua tenha desaparecido, o agente social pode ter se adequado 

ao novo jeito de viver, por vezes achando “normal” o fato de sofrer com os mais diversos atos 

violentos.  

É possível fazer um paralelo às ideias de Magalhães (2006, p.110), quando refere que 

as experiências com a pobreza são tão naturalizadas que se tem uma dificuldade em percebê-

las como algo que pudesse influenciar no envolvimento à violência ou à criminalidade. Sendo 

assim, o sujeito em situação de rua não tem por certo que as questões de desigualdades 

corroboram ao seu sofrimento social e favorecem situações de violência e criminalidade. 

Não podemos nos deter apenas a discussões mitológicas de que a complexidade 

estrutural de uma população em situação de rua pode ser analisada e “resolvida” com 

implementação de políticas habitacionais. Deveras, se a população de rua pudesse, ela não 

seria conhecida como um problema social.  

Desta forma, a pesquisa em tela se instigou pela seguinte problemática: como se dá a 

representação da violência no contexto de vida das pessoas em situação de rua? E isto se 

questiona desde aquela operada como influenciadora ao ingresso da pessoa à situação de rua, 

passando pela defluência do “viver na rua”, até ao pressuposto de manutenção da 

marginalização dessa população. 

Esta pesquisa se justifica tanto pelo fato de os cenários sociológico e político – 

nacional e regional – apresentarem um amplo espectro de análise, com pessoas vivendo em 

situação de rua, vítimas da violência; como em razão das desigualdades socioeconômica e 

cultural que ainda nutrem a marginalização dessa população.  
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Oportunamente, consigne-se a importante contribuição que o resultado de pesquisas 

como esta traz à continuidade da assistência nos serviços de saúde, de segurança, de 

desenvolvimento social, ao oferecer subsídios com alto teor científico, aptos a embasar 

futuras discussões, análises e formulações de novas práticas de intervenções dos setores 

supracitados para a população em situação de rua. 

Como se depreende, o presente estudo tem como objetivo analisar a percepção da 

pessoa em situação de rua frente à violência, alcançando situações vividas em que se 

sobressam atos violentos. Desta forma, contribui-se para a discussão e a análise nos diversos 

setores da Atenção Social, com a proposição de que, em longo prazo, a PSR desfrute de 

direitos fundamentais. 

É bem certo que esse estudo intermedia uma investigação com possibilidade de fazer 

com que diferentes setores organizativos e assistenciais dialoguem sobre o fenômeno da 

violência, a saber, o setor saúde, com uma tradição de prevenção e a ótica do cuidado ethos5, e 

o setor de segurança pública, com sua peculiar práxis de reprimir infrações penais. Minayo 

(2006, p.122) aponta que a possibilidade dialógica entre os diferentes setores, balizada pela 

prevenção, pode trazer mais efetividade aos programas de assistência e manutenção dos 

direitos sociais. 

Os sujeitos desse estudo são pessoas que já estiveram em situação de rua por um 

lapso temporal de no mínimo seis meses ou se encontravam na situação supra no momento da 

pesquisa. O fechamento do tamanho amostral é coerente ao critério de saturação teórica 

elaborado por Fontanella et al (2011, p. 389), somando 15(quinze) participantes, dos quais, 

13(treze) homens e 2 (duas) mulheres. Os sujeitos que não se mostram civilmente capazes, 

que estavam sob efeito de entorpecentes ou que dispunham de um domicílio transitório foram 

excluídos da investigação. 

 No que toca ao caráter metodológico, trata-se de uma etnografia que, segundo Geertz 

(2008, p.4), desenvolve-se por “estabelecer relações, selecionar informantes, transcrever 

textos, levantar genealogias, mapear campos, manter um diário”. Ou seja, é buscar os 

significados, opiniões, interpretações que as pessoas podem fazer ao próprio respeito e a 

determinado fenômeno. Para Vergara (1998, p. 45), esse tipo de trabalho expõe 

“características de determinada população ou de determinado fenômeno”. 

                                                           
5 Com um caráter de analise comportamental. 
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  Tomando como referência Geertz (2008, p.7), a “etnografia é uma descrição densa” 

em que se tem possibilidade de aproximação a comportamentos interpessoais, adotando um 

direcionamento holístico no delineamento do modo de viver de determinados atores sociais. 

Angrosino (2009, p. 34) afirma que essa técnica em pesquisa evoca a experiência vivida de 

determinada comunidade e convida o leitor para um vicário encontro com os sujeitos da 

pesquisa. 

Parafraseando Brandão (2017, p.25), construir etnografia enquanto descrição densa é 

pensar o contexto, descrevê-lo com intensidade e interpretá-lo. Nesse estudo se inscrevem o 

fluxo de comportamentos, as formas cognitivas dos sujeitos e suas representações sociais. É 

sabida a impossibilidade de alcançar o discurso social bruto, uma vez que os pesquisadores 

não pertenceram à conjuntura dos atores sociais investigados, ou seja, não se tornaram 

pessoas em situação de rua. Contudo, no presente ensaio, são analisados detidamente o 

cotidiano e o discurso dos participantes, a fim de compreender as estruturas de significados 

socialmente estabelecidas em uma lógica de interpretação comum à dos sujeitos da pesquisa.  

Quanto à fonte de informação, trata-se de um trabalho de campo, cuja modalidade, 

para Pianna (2009, p.168), é o tipo de pesquisa que busca a informação diretamente com a 

população pesquisada. Sendo necessário o encontro mais direto entre pesquisador e sujeitos 

da pesquisa, de maneira a conhecer o espaço onde o fenômeno ocorre ou ocorreu, e reunir um 

conjunto de informações a serem analisadas e registradas (GUIMARÃES, 1980, p.50).  

Portanto, esse estudo foi desenvolvido nas vias públicas da cidade de Mossoró, com 

visitas autônomas dos pesquisadores ao território, bem como em conjunto às ações 

assistencialistas do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS), e 

equipe do Consultório na Rua dessa cidade. Ainda serviram de local de pesquisa o Centro de 

Atenção Psicossocial para álcool e outras drogas (CAPS - AD) e instituições filantrópicas que 

albergam pessoas em situação de rua, a saber Casa Âncora e Lar da Criança Pobre de 

Mossoró. 

Quanto aos instrumentos de coletas, foram construídas tabulações de informes em 

quadros sinóticos, em que restou claro o esboço cultural dos sujeitos da pesquisa e o 

percurso de aproximação do pesquisador à realidade da população em situação de rua. Além 

disso, foram realizadas entrevistas semiestruturadas, observação e construção de diários 

de campo. 

Destarte, todas as informações decorrentes das entrevistas e observações empreendidas 

aos participantes da pesquisa foram devidamente documentadas de forma impressa, 
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digitalizadas e armazenadas em plataformas virtuais, de modo que a identidade dos 

participantes foi acobertada pelo sigilo.  

 A técnica de análise de dados foi a microanálise etnográfica, que, segundo Mattos 

(2011, p. 56), dá ênfase ao significado da interação, das relações sociais e do fato social 

ocorrido em contextos sociais. Segundo Lutz (1983 apud Mattos e Castro, 2011, p.18), essa 

análise é considerada como micro porque se volta ao estudo particular de um evento ou parte 

de um fenômeno, ao mesmo tempo em que enfatiza as relações sociais de um grupo 

holisticamente.  

  

Em microanálise ao mesmo tempo em que se dá ênfase ao significado das formas de 
envolvimento das pessoas como atores, exige-se do pesquisador um detalhamento 
criterioso na descrição do comportamento através da transcrição linguística verbal e 
não-verbal de comportamento - olhares, pausas, tom de voz, detalhes da interação e 
o que isto significa. (ERICKSON, 1982, 1992; KENDON, 1977 apud Mattos e 
Castro 2011, p.17).  

  

 Então, como na microanálise etnográfica existe uma preocupação direta com a 

interação entre os atores sociais e suas escolhas, no intuito de se aproximar à causa dessas 

escolhas, fomos também guiados pela interpretação de Mattos e Castro (2011), para quem a 

essa técnica é considerada como uma comunicação ou interação imediata da cena, 

compreendida como o contexto social maior ou a organização social em que se inserem os 

atores pesquisados. Assim, através dessa análise, a presente pesquisa torna possível desnudar 

o discurso da população em situação de rua em relação a violência, na tentativa de alcançar 

compreensão para além do que for dito oralmente, levando em consideração o comportamento 

e cotidiano dessa população.  

 Os riscos aos que participaram da pesquisa foram mínimos, tendo sido mitigada a 

possibilidade de quebra do sigilo de dados pela a substituição dos nomes dos sujeitos 

participantes por pseudônimos, bem como pela limitação do acesso aos resultados da coleta 

exclusivamente pelos pesquisadores.  

O trabalho foi desenvolvido em sua completude após avaliação e anuência do Comitê 

de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos da Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte – UERN e os sujeitos da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE. 

Foi garantida aos participantes a opção de desistência da pesquisa a qualquer 

momento, sem que lhe fossem cominadas quaisquer sanções. Porém, a aceitação dos 
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convidados à pesquisa foi unânime e livre de desistência. Ressalte-se que o financiamento 

desse estudo foi feito integralmente pelos próprios pesquisadores.   

 Destarte, o estudo proporciona uma análise da representação da violência entre as 

pessoas que vivem nas ruas da cidade de Mossoró-RN. Como fruto da observação do 

cotidiano das PSR, foi possível constatar uma realidade forjada sob violências física, 

psicológica, estrutural, entre outras, consoante ficará devidamente demonstrado com todas as 

ponderações de cunho científico que permeiam o trabalho. Essas pessoas, ora como 

protagonistas, ora figurantes da violência, gritam por ajuda no silencio da invisibilidade e da 

desigualdade. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1  Vulnerabilidade versus Liberdade: o viver na rua como quebra paradigmática  
 

Na antiguidade ocidental, quando as sociedades eram essencialmente tribais, as 

pessoas construíam suas moradias em uma organização básica, sem configurações de ruas ou 

avenidas. Sem urbanização, em síntese. Em momento posterior, com o advento das cidades (o 

que trouxe todo o movimento urbanístico), a aglomeração humana começou a se dar de 

maneira ordenada, surgindo o que hoje compreendemos por rua: uma estruturação organizada 

para mobilidade urbana e fortalecimento do mercado (ROLNIK, 2017, p.15). 

As ruas em fases preliminares eram usadas apenas para locomoção. Havia, inclusive, 

normas do Império Romano que proibiam a disposição entulhos na rua, para que se 

mantivesse a higidez do fluxo. Dizia-se até que o dever do Estado seria manter a segurança, a 

propriedade e as estradas (MARTINS, 2001, p.26). 

Com o advento da modernidade, da acumulação do capital e do desenvolvimento das 

tecnologias, a rua começou a ganhar uma roupagem diferente. Aquilo que antes era só espaço 

de trânsito de pessoas, agora começa a ser local de realização de comércio, de protestos e de 

passeatas. As ruas começam a assumir uma função histórica, relembrando, por meio de suas 

nomenclaturas, datas importantes e personagens históricos da cultura de um povo (PINTO, 

2015, p.11). 

Esse espaço delineado arquitetonicamente nos centros urbanos passa a assumir um 

importante papel econômico quando incorpora comércios liberais e autônomos do Estado, aos 
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quais Freitas e Baeninger (2010, p.298) chamam de shopping a céu aberto, onde se mesclam a 

maior visibilidade e circulação de pessoas e transportes. 

Em meio a esse contexto, a rua passa servir de “abrigo” para pessoas que ficaram 

marginais ao capital e que não conseguiram aderir ao modelo de moradia organizada, 

tornando-se também objeto de políticas públicas para atendimento dessa população. Assim, 

além de se apresentarem como estruturação física para mobilidade e comércio de uma 

sociedade, as ruas também interpolam as relações sociais nas quais não se pode esconder a 

existência de um controle hierárquico (DAMATTA, 1997, p.68). Para aclarar as ideias sobre o 

viver social na atualidade é preciso peregrinar por constituições históricas de como a 

sociedade foi e vem sendo organizada.  

Na transição do feudalismo ao capitalismo, o processo de produção industrial ganhou 

destaque e as pessoas que viviam no campo cada vez mais se deslocavam no sentido de adotar 

um novo modelo de vida na cidade, a vida urbe, com hábitos e territórios próprios, taxados 

como modernos. Tal deslocamento fundava-se na ideia de que era na cidade que havia a 

supremacia da reprodução social. Para Singer (1990, p.13), a cidade também é caracterizada 

pela delimitação de classes sociais, de modo que a organização da população no espaço 

urbano se deu em conformidade ao poder econômico, isto é, conforme a capacidade de pagar 

por espaços melhores para estruturar moradia. Assim, a população mais desprovida de 

recursos tinha como opção as áreas periféricas, com pouca e desqualificada infraestrutura para 

viver, distantes das áreas 'desenvolvidas' da cidade. 

Com o passar dos anos, em meados do século XX, o progresso da humanidade se 

embasou na evolução tecnológica, na robótica e na modernização da informação. Nesse 

ínterim, o cenário social passa a conotar a necessidade de igualdade entre seus atores. Mesmo 

em um contexto de crescimento tecnológico e de técnicas de trabalho, a desigualdade marca 

pessoas que não dispõem dos recursos mínimos de sobrevivência. A atenção e interesse do 

indivíduo permeia apenas o capital, o lucro, e, nesse contexto, Imamoto (2009, p.124-125) 

traz que nas relações sociais há uma "descartabilidade e indiferença perante o outro". 

A dinâmica social brasileira, durante o processo de industrialização, precisou se 

reorganizar com políticas urbanas e habitacionais subordinadas às relações capitalistas de 

produção (BOTEGA, 2007, p. 71-72). Buscava-se uma sistematização dos espaços de 

moradia com planos habitacionais conduzidos pelo Estado, ou seja, o Estado financiava 

residências para a classe trabalhadora – uma prática norte americana que ganhou proporções 

no território brasileiro (GARLAND, 2014, p. 195). Um adendo necessário é que as condições 
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de financiamento nem sempre são de alcance a todos os atores sociais, mormente quando se 

tem uma população que está à margem da participação econômica. Diz-se jocosamente que os 

bancos só emprestam dinheiro aqueles que não necessitam. 

O espaço urbano, fisicamente delineado por ruas e avenidas, tem sido organizado por 

finalidades econômicas e estruturado em uma segregação socioespacial. Esse movimento de 

ordenação do espaço urbano e habitacional por vezes mostra modos de vida e a distribuição 

da população nos espaços urbanos é mediada por um contexto de desigualdades, que atende 

uma dinâmica capitalista (OLIVEIRA, 2011, p.41). 

Dessa breve digressão histórica se extrai que a rua tem se configurado como um 

espaço público em que se versam sentimentos dispares de liberdade e vulnerabilidade de uma 

população, com características heterogêneas, mas que converge no enquadramento de 

margem social. 

Analiticamente, Oliveira (2011, p.42 -44) traz o espaço enquanto produção social, que 

pode ser compreendido como ambiente geográfico onde acontecem relações entre indivíduos, 

as quais, diga-se, nem sempre são harmoniosas, podendo apresentar conflitos e 

fragmentações. O espaço expressa, inclusive, a subjetividade humana e se torna representação 

de uma identidade particular. E quando se apropria do espaço com subjetividade e valores 

individuais, fala-se em lugar, o qual, para Santos:  

 

 No lugar - um cotidiano compartido entre as mais diversas pessoas, firmas e 
instituições - cooperação e conflito são a base da vida em comum. Porque cada 
qual exerce uma ação própria, a vida social se individualiza; e porque a 
contiguidade é criadora de comunhão, a política se territorializa, com o confronto 
entre organização e espontaneidade. O lugar é o quadro de uma referência 
pragmática ao mundo, do qual lhe vêm solicitações e ordens precisas de ações 
condicionadas, mas é também o teatro insubstituível das paixões humanas, 
responsáveis, através da ação comunicativa, pelas mais diversas manifestações 
da espontaneidade e da criatividade (2006, p.218). 
 

Nesse talante, Goffman (2002, p. 18) argumenta que os participantes de um conjunto, 

de um lugar, contribuem para definição geral de dadas situações que implicam não tanto num 

acordo real sobre o que existe, quanto, antes, em um acordo real sobre pretensões de qual 

pessoa, de quais referências, serão temporariamente acatadas.  

Portanto, o modus vivendi interacional é construído por representações e interpretações 

valorativas de atos– em que, para manutenção da harmonia coletiva, participantes suprimem 

seus sentimentos cordiais imediatos, transmitindo uma visão da situação que julga ser ao 

menos temporariamente aceitável pelos outros. 
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Outro conceito importante de ser remetido é o de território. Oliveira (2011, p.45) o 

referencia em aspectos políticos, afirmando que "é um espaço conquistado para ser ocupado, 

por meio do confronto de forças". Afirma, ainda, que o que caracteriza o território é a 

apropriação do espaço pela expressividade de poder político, podendo, por conseguinte, o 

território ter um sentido concreto, mas também imaterial (quando se faz menção ao 

conhecimento ou ao pensamento). 

Cunha (2008, p.185), noutro vértice, teceu uma boa forma de compreender a 

'transição' conceitual desses termos, afirmando que o espaço se configura em lugar quando os 

sujeitos viventes atribuem significados; já o lugar se torna território quando se conhecem os 

valores e dispositivos de poder de quem atribui os significados. Em todo o percurso 

dissertativo, esses conceitos são pautados em relações sociais (em que atuações de controle e 

de poder são bem definidas). 

Por conseguinte, a compreensão de espaço, lugar e território tracejada por relações 

sociais nos remete um conceito igualmente interessante, que é o de “público”. Oliveira, (2011, 

p.46) traz um significado histórico do termo público quando disserta que durante a dinâmica 

de separação de atividades humanas, nas polis gregas, já se existia poder da persuasão em 

momentos decisórios – com discursos 'igualitários' para se chegar a um consenso. 

Diametralmente opostas, as dinâmicas de decisões nos lares eram tomadas por um chefe, que 

disferia ordens unilateralmente e detinha o poder, mesmo que através do uso da violência. 

As “esferas das polis” se formavam como espaços da liberdade. Com um sentido de 

que não havia domínio sobre o outro, as pessoas com acesso à polis eram vistas de forma 

equiparada. Então, quem vivia restrito ao âmbito do lar (como escravos e bárbaros) não era 

considerado inteiramente humano, uma vez que não usufruía da autonomia. A sociedade, com 

o advento das estruturações modernas, passa a se pautar na mudança de algumas atividades e 

relações sociais, a partir da qual o privado (o lar) passa a ser mais valoroso e o que é público, 

mais acessível a todos – porém indiretamente mantido com regras de condutas (ARENDT 

apud OLIVEIRA, 2011, p.46). 

Goffman (2010) retrata uma distinção tradicional entre os conceitos de "espaço 

público" e “espaço privado”. O primeiro é compreendido por regiões de livre acesso aos 

membros de uma comunidade, como parques, ruas, praças, teatros, dentre outros. Enquanto o 

segundo, morfologicamente antagônico, refere-se às regiões onde apenas membros e 

excepcionalmente convidados se juntam. Apesar de remeter a tais significados, nossa 
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pretensão analítica é sobre os comportamentos dos sujeitos nos espaços supracitados, com 

maior contraste aos espaços públicos. 

Estes, na contemporaneidade, são destinados a todos, mas com pertencimento de 

organização e estruturação do Estado. Nesses espaços, ao mesmo tempo em que uma 

“liberdade expressiva” pode acontecer, os comportamentos também são circunscritos a um 

padrão. “Ora, porque, nas rotinas, dos espaços públicos estão socialmente equacionadas 

atividades específicas. Não dormimos na rua, não fazemos amor nas varandas, não comemos 

com comensais desconhecidos, não ficamos nus em público, não rezamos fora das igrejas 

etc.” (DAMATTA, 1997, p.41). 

Goffman (2010, p.15 - 16), traz que os comportamentos sociais, no ocidente – com 

ênfase em lugares públicos – são ordinários a uma formação de padrões, ditos como 

apropriados ou inapropriados, conforme os juízos de um grupo social específico. O problema 

em distinguir o adequado do impróprio é a complexidade dos comportamentos e relações 

sociais que devem ser considerados e, nessa classificação, uma gama de variáveis é pouco 

explorada. Além de que “o apropriado em uma situação certamente pode não ser em outra” 

(GOFFMAN, 2010, p.22). 

 A compreensão é de que caracterizamos os espaços públicos e definimos 

representações de condutas a serem seguidas a partir comportamentos e relações sociais. A 

caricatura da rua, enquanto espaço social, é de mobilidade, negociações financeiras, encontros 

interpessoais pontuais, patrimonialismo e até manifestações públicas (com posturas 

previamente delineadas). 

A rua, além dessa perceptiva de mobilidade, pode ser interpretada, segundo Damatta 

(1997, p.59), como espaço social de relações transitórias (características fluidas da 

modernidade, na qual se mostra ações cada vez mais individuais, onde “ninguém conhece 

ninguém”, “ninguém é de ninguém”). Neste espaço, portanto, não se tem preocupação e 

reponsabilidade sobre o outro, afinal, é um espaço de passagem. 

O mesmo autor, ao trabalhar a distinção entre a casa e a rua, retrata esta como um local 

perigoso distante da calmaria, repouso, recuperação e hospitalidade característico da casa. 

Distingue estes conceitos, portanto, para além de um caráter geográfico, mas enquanto 

entidades morais, esferas de ação social, províncias éticas dotadas de positividade e, por isso, 

capazes de despertar reações psicoemoções (DAMATTA,1997, p.15; 57).  

Por essa versão, raciocina-se sobre uma população que volteou a ideia de organização 

habitacional e espacial urbano, vivendo em uma situação que rompe com o modelo de 
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moradia tradicional, com pretensão de atribuir ao espaço social urbano (a rua) o caráter de seu 

lugar – a população em situação de rua. 

Viver em situação de rua, na gramatica social, é estar submisso as vulnerabilidades 

humanas. Até em jargões populares como “rua da amargura” ou “vá para olho da rua” o 

significado de rua se remete a uma quebra de vínculo com a cidadania ou com as estabilidades 

emocionais. Nessa ótica, o viver na rua sinaliza isolamento e exclusão social 

(DAMATTA,1997, p.53). 

Mesmo que inicialmente pensado como local de passagem, a rua tem se mostrado para 

alguns atores sociais como o lugar de manutenção para sobrevivência. Então, o viver em 

espaços urbanos como ruas, praças e calçadas de loja não é aceito agradavelmente por todos 

os membros da sociedade, uma vez que foge do convencional. 

A ideia que se interpreta por parte de alguns membros da sociedade é que as pessoas 

que vivem em situação de rua estão se apropriando de um espaço que deveria ser de todos e 

para o qual são previamente definidos comportamentos adequados. Dormir no chão, tomar 

banho nos chafarizes das praças, se alimentar nas calçadas das lojas e ter conjunção carnal no 

sobrado de instituições físicas são comportamentos inconcebíveis ao padrão comportamental 

urbano.  

Hábitos conceitualmente destinados ao espaço privado, quando são desnudados para 

público, podem ser compreendidos como uma afronta ou desequilíbrio da moralidade social. 

Quando a relação social é hierárquica, existe comando subordinação e racionalização do 

outro. Aqueles que a ‘desobedecem’ são alvo de atribuições indenitárias de desvalorização 

(BATISTA E BANDEIRA, 2002, p.138). 

Nessa mudança paradigmática nos espaços públicos (em que comportamentos 

privados se tornam públicos), as pessoas em situação de rua enfrentam desigualdades e 

exclusão social, sendo expostas diariamente a múltiplos fatores de insegurança e violência. 

Oliveira (2011, p.55) relata que os “indivíduos, que se apropria do espaço da rua como sua 

moradia, não são aceitos pelo restante da sociedade, são desprezados, inúteis para o mercado 

de trabalho, para a família, a as unidades psiquiátricas, para o convívio social” (SIC). 

Entre a liberdade e a vulnerabilidade, viver em situação de rua é muito mais submeter-

se a fragilidades e circunstâncias sub-humanas. Quem busca viver nas ruas não procura uma 

liberdade plena, uma vez que o espaço público não remete inteira independência. Ao revés, 

nesses espaços são esquadrinhados comportamentos individuais e os sujeitos que não se 

adequam padecem em muitos aspectos. As pessoas em situação de rua são simbolicamente 
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aprisionadas à invisibilidade, desigualdade e exclusão social. Diariamente, estão procurando 

formas de se manterem vivas em meio à insegurança, ao medo, à desvalorização. Entre as 

opiniões empíricas, a população em situação de rua tem o estereótipo de vagabundagem, 

preguiça, drogadição e marginalidade; e esta situação é compreendida como retribuição por 

erros pretéritos. 

 

2.2  População em Situação de Rua e seus estigmas sociais: representações de 
criminalidade e desvio. 

 

Em uma sociedade, são definidos elementos que explicam aspectos de 

comportamentos e representações sociais, ao quais, por sua vez, são transformadores de 

sujeitos e opiniões. A cultura, a cognição, a valoração e as ideologias lançadas à sociedade 

provocam formação de identidades e determinam núcleos sociais.  

O ver, o compreender e o representar são, sequencialmente, condutas atribuídas aos 

seres humanos e, quando se fala em sociedade, há uma complexidade em entender os 

comportamentos e representações sociais. Uma vez que a forma de ver o semelhante, de 

atribuir valores ao outro, é processual e (re)construída de tempos em tempos. 

 As relações interpessoais são organizadas em alguns aspectos para manutenção de 

igualdade entre os sujeitos, para generalizar benefícios e oportunidades a todos. Neste 

diapasão, pensa-se em universalização de direitos, em autonomia dos sujeitos sociais. Porém, 

nessas mesmas relações, perpetuam-se historicamente processos de controle, de poder e de 

desigualdades, as quais Fernandes (2008, p.298) mostra que categorizam os atores sociais, de 

modo que “o sujeito é conhecido através das características estigmatizantes de seu estilo de 

vida”. 

 Apesar da análise de Fernandes se voltar às questões raciais, é possível fazer um 

paralelo ao processo estigmático que vivem as pessoas em situação de rua, quando, em algum 

aspecto ou capacidade, esse sujeito é visto por um estereótipo de vagabundagem. A ideia é de 

que “apesar do eufemismo de linguagem em que a sociedade abriu as portas aos homens de 

cor (...) na realidade transferiu para os ombros deles a pesada tarefa de prepararem, sozinhos, 

a redenção da raça negra” (FERNANDES, 2008, p. 298). Elucidando um paralelo contextual, 

por mais que existam ações pontuais de atenção em saúde, amparo socioprevidenciário e 
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benevolências religiosas, a PSR precisa avançar na concepção social de que o “estar na rua” é 

somente descompromisso social. 

Goffman (2004, p.5) coloca que o termo estigma foi primeiramente interpretado pelos 

gregos fazendo “referência aos sinais corporais com os quais se procurava evidenciar alguma 

coisa de extraordinário ou mau sobre o status moral de quem os apresentava”. Como todo 

processo de significação, atualmente, tem-se uma ampliação conceitual desse termo, de modo 

que, por seu intermédio, a sociedade estabelece meios de categorizar pessoas, de considerar 

comuns ou naturais determinados membros para cada categoria. Delimitando o apropriado e o 

inapropriado, o bom e o ruim, o certo e o errado, o cabível e o intolerável.  

 

Enquanto o estranho está à nossa frente, podem surgir evidências de que ele tem 
um atributo que o torna diferente de outros que se encontram numa categoria em 
que pudesse ser - incluído, sendo, até, de uma espécie menos desejável - num 
caso extremo, uma pessoa completamente má, perigosa ou fraca. Assim, 
deixamos de considerá-lo criatura comum e total, reduzindo-o a uma pessoa 
estragada e diminuída. Tal característica é um estigma, especialmente quando o 
seu efeito de descrédito é muito grande - algumas vezes ele também é 
considerado um defeito, uma fraqueza, uma desvantagem - e constitui uma 
discrepância específica entre a identidade social virtual e a identidade social real. 
(GOFFMAN, 2004, p.6). 

 

 Nesse paralelo das identidades social virtual e social real, podemos vislumbrar uma 

população que quebra o convencional de moradia, tornando públicas ações humanas que 

deveriam se restringir ao espaço privado de uma casa, e que, por conseguinte, carreia 

estereótipos morais negativos.  

 Por diversas vezes, a pessoa que vive na rua é classificada com descrédito de 

cidadania, com estigmas e Goffman (2004, p.8) afirma que pessoas estigmatizadas não são 

vistas como completamente humanas, por isso são discriminadas e reputadas como 

ideologicamente inferiores.  

 Os termos de estigma como “marginal”, “preguiçoso”, “vagabundo”, “drogado”, 

“criminoso”, “sem futuro”, “delinquente” e “perigoso” estão nos discursos diários como 

fonte de metáfora e representação das pessoas em situação de rua, sem ao menos ser 

considerado o móbil desse “viver na rua”.  

 Toledo et al.(2017, p.34) reitera que, na maioria das vezes, as pessoas em situação de 

rua representam “a prática de atos ilícitos como furtos e roubos,  tráfico e uso de drogas, 

além de condutas atípicas e imorais como prostituição”, de modo a reforçar que há 

representações de violência entre a própria população em situação de rua, bem como 
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insegurança e medo por parte da população “formal” que transita no mesmo espaço de 

vivência desses sujeitos. 

 Começou-se a pensar o perigo em determinados espaços geográficos – as cidades, os 

bairros, as ruas mais perigosas etc. –, mas essa categorização também foi lançada às pessoas,  

rotulando-se um perfil dos indivíduos que ameaçam a segurança social: o estereótipo do 

vagabundo e bandido, no qual foi subsumida a população em situação de rua. Bauman 

(2008, p.171) pontua que na sociedade moderna “a insegurança também é marcada pelo 

medo principalmente da maleficência humana e dos humanos malfeitores. É desencadeada 

pela suspeita de motivos malévolos da parte de certos homens e mulheres específicos, ou 

mesmo grupos ou categorias específicas de pessoas”. 

 Historiografias apontam a vivência de pessoas nas ruas desde a Idade Antiga: aquelas 

que se adaptavam necessidades básicas a ambientes públicos, que tinham a mendicância 

como meio de sobrevivência e dedicavam maior parte de tempo perambulando nas áreas 

urbes (SNOW; ANDERSIN, 1998, p.30). Em meados do século XV, muitos camponeses, 

motivados a uma nova forma de vida, deixam as áreas rurícolas em busca de estabilidade 

nas grandes cidades. Em contraponto, nem todos foram absorvidos pela produção industrial, 

passando a perambular e viver nas ruas (MARQUES; OLIVEIRA; LEAL, 2014, p.220). 

 A dissolução do regime de produção e o prolongamento de uma estruturação 

escravocrata, dentre outros fatores, foram causas que fomentaram o estado de mendicância, 

vadiagem e pobreza da população em situação de rua. O fenômeno “viver na rua” era 

motivado por sinuosas práticas de dependência econômica, como uma determinação 

negativa àqueles que não se inseriram na demanda de estruturação de mercado.  

 O fato é que as pessoas que viviam e vivem em uma situação de rua por motivação 

individual ou circunstancial são expostas a vulnerabilidades sociais, sendo cabível uma 

análise processual desse “estar na rua”. 

 Gradativamente, a população em situação de rua vem sendo (re)significada. Em uma 

época mais retrógrada, essa população era rotulada à mendicância, ao estado social de 

vulnerabilidade e à comiseração. Contudo, com o passar do tempo, agregaram-se ao mendigo 

representações de perigo, de desvio e de criminalidade. 

 Em meados do século XV, na Inglaterra, durante o transe do reinado de Henrique VII 

e Luís XVI, foram promulgadas leis punitivas voltadas às pessoas que estavam na condição 

de rua, conhecidas como “legislação sanguinária”: 
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(...) mendigos velhos e incapacitados para trabalhar têm direito a uma licença 
para pedir esmolas. Os vagabundos sadios serão flagelados e encarcerados. Serão 
amarrados atrás de um carro e açoitados até que o sangue lhes corra pelo corpo; 
em seguida prestarão juramento de voltar à sua terra natal (...). Na primeira 
reincidência de vagabundagem, além da pena de flagelação, metade da orelha 
será cortada; na segunda o culpado será enforcado como criminoso irrecuperável 
e inimigo da comunidade (MARX, 1980, p. 851- 852). 
 

 A seu tempo, a precitada versão compreendia que o viver na rua era um intencional 

descompromisso moral para com a sociedade. Não se ponderava analiticamente sobre qual a 

motivação e causalidade de “estar na rua”, tampouco se propunha qualquer mudança nesse 

contexto. O que se cumpriam eram os exercícios perversos de controle e punição. 

 A pobreza já era criminalizada desde o surgimento das prisões – uma das principais 

instituições que desempenham controle. Foucalt (2013, p. 195) retrata que instituir controle 

era uma “forma de guardar loucos, fiscalizar os operários, fazer trabalhar os mendigos 

ociosos”, tratar a multiplicidade de indivíduos com imposição de tarefa e comportamento.   

Esse sistema de controle prisional – que surge entre os séculos XVI e XVII na Europa, 

quando se apresentava um aumento significativo da pobreza – possui um caráter disciplinar, 

com técnicas, procedimentos e níveis de aplicações punitivas destinados a alvos específicos. 

Com a definição de códigos comportamentais, foram considerados crimes: vagabundear, 

mendigar ou descumprir a legislação. Sendo a organização social de controle, para além de 

um aparelho judiciário, a responsável por: 

 

(...) elaborar o corpo social, os processos para repartir os indivíduos, fixá-los e 
distribuí-los espacialmente, classificá-los, tirar deles o máximo de tempo, e o 
máximo de forças, treinar seus corpos, codificar seu comportamento contínuo, 
mantê-los numa visibilidade sem lacuna, formar em tomo deles um aparelho 
completo de observação, registro e notações, constituir sobre eles um saber que 
se acumula e se centraliza. (FOUCALT, 2013, p.217). 

 

 Igualmente, em território brasileiro, Fernandes (2008, p.181) aponta que ao final do 

Império e início da organização republicana, “o desemprego, o alcoolismo, a mendicância, a 

vagabundagem e a prostituição se constituíam enquanto problemas sociais” e eram 

potencializadores e classificatórios de crimes.  

 Com uma vida social ‘desorganizada’, parcela da população, principalmente composta 

de negros, passou a ter um sistema referencial de “negro vagabundo, ladrão, cachaceiro, 

mulher à toa”, que forjou o perfil social do negro e levou muitos desses indivíduos a 

internalizar tais representações (FERNANDES, 2008, p.381).  
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 Pessoas que vivem na e da rua carregam e internalizam essa distinção social. São 

pessoas marcadas por um estereótipo de negligência moral, malandragem, preguiça, 

vadiagem, e que merecem punições severas para reestabelecer a dignidade de cidadania – 

condicionada aos padrões de moradia e trabalho.  

 Um aspecto de analise social dissertado por Becker (2008, p.153) é que a estruturação 

da sociedade se baseia por regras, tendo em vista que nada está certo no mundo sem que 

existam as regras de correção moral. As pessoas que criam e impõem tais regras são 

conhecidas como empreendedores morais, que se dizem operar com uma ética absoluta. 

Partindo conceitualmente do termo moral enquanto ordenamento do comportamento humano 

na sociedade, reflete-se sobre a probidade dos que criam as regras: qual é a garantia de que 

nessa criação não existe um interesse de impor uma própria moral aos outros indivíduos?  

 No limiar de criadores e impositores de regras morais, ideias superficiais e unilaterais 

podem ser lançadas à sociedade por uma hipócrita igualdade. “Os reformismos morais 

sugerem a aproximação de classes dominantes aos menos favorecidos da estrutura econômica 

e social” (BECKER 2008, p.154). É bem certo que tal aproximação não se justifica em si 

mesmo, dissimula interesses e dita a legitimação de condutas morais.  

 Quando os indivíduos se afastam dos padrões sociais estabelecidos como adequados, 

são repreendidos, convidados punitivamente a realinhar pensamentos e atitudes desviantes. 

Um elemento de prova de que, na sociedade hodierna, viver na rua não condiz com o padrão 

social adequado é justamente a existência de programas e políticas assistenciais que procuram 

mudar a realidade de pessoas em situação de rua, induzindo a estadia em albergues ou com 

iniciativas de (re)construção de vínculos familiares.  

 Para além das ações de instituições, outra maneira de manutenção da ordem social é a 

formação de ideias populistas que a grande massa social possa tomar por verdade, 

propagando-as sem a mínima avaliação crítica contextual. Mediante tais “verdades” surgem 

os estereótipos de repressão social: os desvios de condutas, segundo os quais, um cidadão de 

bem não pode viver na rua.  

 Giddens (2005, p.173) mostra o conceito de desvio enquanto condutas incoerentes a 

um determinado conjunto de normas aceitas por um número significativo de pessoas em uma 

comunidade. É bem certo que nenhuma sociedade pode ser dividida entre pessoas que se 

desviam e aquelas que cumprem rigorosamente todas normas, pois em algum momento 

poderia haver transgressão das regras comportamentais por parte de quaisquer um. Além 

disso, o desvio e o crime não são sinônimos, embora, em muitos casos, sobreponham-se. O 
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conceito de desvio é bem mais amplo que o de crime, referindo-se apenas a uma conduta não 

conformista que infringe uma lei, mas não necessariamente penal. Pode ser uma norma moral, 

religiosa ou social.  

 A compreensão acerca da diversidade dos atores sociais é condição de viabilidade para 

a criação e manutenção de espaços destinados a assegurar a manifestação dos também 

variados interesses. Em complemento, ressalta-se que os comportamentos tidos como 

desviantes, se tratados dentro do binômio igualdade-liberdade, não ocasionarão danos ao 

tecido social (GIDDENS, 2005, p.200). 

 Becker (2008, p.167) afirma que antes de um ato ser visto como desviante ou que os 

membros de qualquer classe de pessoas possam ser rotulados e tratados como outsiders6 por 

cometer este ato, alguém precisa ter definido as características de um ato desviante. “Depois 

que a regra existe, deve ser aplicada a pessoas particulares antes que a classe abstrata dos 

outsiders se veja povoada”. Assim, infratores devem ser identificados e punidos (ou ainda 

notados como diferentes e estigmatizados por sua não conformidade). 

 Nesse ínterim, as pessoas em situação de rua – que são precisamente pessoas que se 

desviam das condições de moradia privada convencional, do exercício de trabalhos formais e 

dos núcleos familiares tradicionais – consequentemente recebem o rótulo de perigo à ordem 

social. Essa representação de vadiagem e descrédito social que está sobre a pessoa em 

situação de rua, em outro tempo, era fator de criminalização.  

 Atualmente, a legislação brasileira (re)dramatizou o seu caráter punitivista. Mas isso 

não tem o condão de, imediatamente, alterar o conhecimento empírico, que perpetua 

informações simples sem criticidade, o qual ainda marca as pessoas em situação de rua por 

delinquência e rebeldia, semelhante ao que Garland (2008, p.54) classificou como “criminoso 

incuravelmente reincidente”. Paradoxalmente, como pensar em perigo real quando se constata 

que maior parte dessas pessoas que vivem em situação de rua definha em aspectos 

econômicos, sociais, afetivos e morais? 

 O concatenado de informações históricas da estruturação social feito até aqui tem por 

incentivos (i) encontrar as diversas lentes pelas quais a população em situação de rua pode 

ser compreendida; (ii) ultrapassar discursos populistas de comiseração e piedade; e, de igual 

                                                           
6  Pessoa que presumivelmente infringiu regras sociais impostas, alguém de quem não se 
espera viver de acordo com as regras estipuladas em um coletivo, aquela que se desvia das 
regras de grupo. (BECKER, 2008, p.15). 
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sorte, (iii) desnudar mitos sobre o viver na rua, como o da causa volitiva, da criminalidade 

como consequência ou o da subversão da exclusão pelo assistencialismo. Afinal, viver na 

rua não é crime, mas moralmente criminalizam pessoas que vivem na situação de rua – 

maior parte do imaginário social imputa atos criminosos a essas pessoas. 

 Messi (1999, p.7) aponta que a seleção do que pode ser incriminado7 é demandada por 

permanente e continua normalização das populações urbanas de baixa renda: 

“primeiramente ex-escravos e estrangeiros imigrantes, posteriormente seus descendentes e 

as populações migrantes internas (por vezes condicionadas ao viver na rua), mesmo quando 

as condições de possibilidade de realização dessa normalização permanecem, 

principalmente entre os jovens não brancos, precárias ou insuficientes”.  

 Corroborando a isso, Silva e Huning (2015, p.152) ressaltam que a figura do 

criminoso, no Brasil, esteve historicamente associada aos pretos, pobres e periféricos. Além 

disso, o censo realizado sobre a população em situação de rua em meados dos anos de 2007 

a 2008 aponta que: 

 

39,1% das pessoas em situação de rua se declaram pardas; Essa proporção é 
semelhante à observada no conjunto da população brasileira (38,4%). 29,5% se 
declaram brancos (53,7% da população geral) e pretos 27,9%(equivale a 6,2% da 
população em geral). Assim, a proporção de negros (pardos somados a pretos) é 
substancialmente maior na população em situação de rua (BRASIL, 2008, p.6-7). 
 

  Por conseguinte, é possível uma reflexão acerca da correlação entre as características 

étnicas da população em situação de rua e o imaginário historicamente construído de um 

criminoso. Não bastante, o estigma sobre os negros e pobres nomeia a representação de um 

criminoso àqueles que se vestem inadequadamente (com poucas roupas, às vezes rasgadas 

ou sujas), àqueles que vivem em áreas urbanas e participam de grupos que em aparência e 

ações fogem dos padrões de normalidade social.  

 É sabido que a construção dos padrões sociais obedece a um processo histórico 

traduzido por significados complexos. Em se tratando do caráter de uma sociedade moderna, 

a análise atitudinal dos seres humanos deve ser heterogênea, a fim de alcançar as 

particularidades e as representações de dominação, tendo em vista que a violência se 

processa no sentido de uma manutenção do poder – mesmo quando produz sofrimento ao 

                                                           
7 Imputar declaração de crime. Conferir a alguém a responsabilidade por um crime. 
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outro (MESSI, 1999, p.8). Assim, as pessoas marginais aos padrões da sociedade, por vezes, 

com violência, são repreendidas, “corrigidas” ou ainda excluídas socialmente. 

 Nesse entrecho, é possível analisar vários discursos que operam na objetivação e 

subjetivação de pessoas que vivem na rua como criminosas. Silva e Huning (2015, p.145), 

em suas análises, declaram a existência, no imaginário social, de duas representações 

conceituais e classificatórias sobre as pessoas que vivem nas ruas: a primeira àquelas que 

levam a vida errante pelas ruas, cometendo práticas imorais e perturbadoras da ordem social; 

a segunda, enquanto pessoas cometem crimes, delinquentes sociais, muitas vezes fugitivas 

do regime jurídico prisional que “estão se matando” pelas ruas. 

 Os sujeitos que são conhecidos como ameaças à virtualidade social devem ser 

reprimidos por medidas institucionais (com definições claras da ilegalidade) ou por 

exclusões atitudinais da sociedade, quase que instantaneamente. Para Foucault (2013), o 

delinquente se diferencia do infrator na medida em que o desvio cometido não se restringe a 

um ato, mas a caracterização de sua vida. Assim, é possível pensar a construção social de 

um indivíduo perigoso, que se esquadrinha a atitudes morais torpes por uma “escolha”, e 

precisa ser punido. 

 O caráter criminoso que tipifica as pessoas em situação de rua indica uma 

naturalização negativa e um destino às vezes fatal para aqueles que saem das normas, que se 

arriscam em uma vida diferente daquela que social e historicamente construímos como 

legítima, onde a casa e o trabalho são bases da dignidade humana (SILVA E HUNING, 

2015, p.149). 

 Entende-se que a força do discurso criminalizador sobre as pessoas que vivem na rua, 

entre outras causas, dá-se pelo peso de verdade que os discursos-práticos acríticos de 

informações sociais se perpetuam como legítimos (SILVA E HUNING, 2015, p.149). Quer 

dizer, não se conhece com precisão a história de vida dos sujeitos que vivem marginalizados 

nas áreas urbanas, e uma forma de refrear atitudes desses sujeitos, ainda que não criando 

tipos penais que criminalizem o ato de viver na rua, é fomentar um construto social negativo 

sobre as pessoas que vivem nessa condição. 

 

Compreendemos que a história não explica o que nos tornamos, mas nos produz 
como sujeitos e objetos de sua ação na medida em que nos colocamos a conta-la. 
Portanto, os efeitos de verdade produzidos no ato de contar a história de um 
sujeito, ou de uma sociedade, efetiva a produção constante do que somo, ao 
mesmo tempo em que reinventa esta história no tempo e no espaço, alterando a 
forma como nos vemos, sentimos e pensamos, ao criar uma nova relação com o 
que nos tornamos. Se há uma subjetividade criminosa inerente às vidas desses 
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sujeitos, está fora tecida nas bordas das relações de poder-saber, em práticas-
discursos autorizados a pronunciarem-se sobre a verdade de suas vidas (SILVA 
E HUNING, 2015, p.150) 

 

 Na produção de verdades, além de experiências científicas comprováveis, tem-se o 

campo do senso comum, enquanto uma sabedoria tradicional em que se apreendem “as coisas 

que todo mundo sabe”, o que as crianças assimilam à medida que crescem, o que a vida 

cotidiana vai mostrando como estereótipo (BECKER, 2008, p.190). Ao senso comum são 

acrescentadas generalizações de fenômenos sociais, categorias sociais e a etiologia de 

condições sociais problemáticas, como a pobreza e os conflitos. É bem certo que as 

generalizações sociais, a princípio (e, muitas vezes, de fato) mudam quando novas 

observações mostram-nas como incorretas, com necessidade de (re)significações (BECKER, 

2008, p.190). 

 A biografia de um sujeito cria sua identidade na sociedade e as ações inscritas na vida 

pregressa dão respaldo inclusive de reforçar ou abonar punições. Nessa perspectiva, Silva e 

Huning (2015, p.152) propõem que para conhecer a periculosidade de um criminoso será 

necessário investigar sua vida, a fim de buscar elementos de transgressão. Porém, ao se tratar 

moralmente as pessoas que vivem na rua, o interesse é mostrar que o agir destoante das 

normativas sociais, independentemente de ter cometido crime ou não, por si só, gera a 

classificação social estigmatizada de sujeito criminoso.  

 Os autores ainda apontam que a pessoa em situação de rua, além de vista como 

criminosa (no imaginário social), também assume a condição de vítima de atrocidades ético-

morais, incluindo aquelas tipificadas como crimes. Prosseguem os precitados autores com 

exemplos de assassinatos de pessoas que vivem na rua, os quais, por vezes, são minimizados e 

moralizados à causalidade de uma suposta desordem provocada por uma inadequada forma de 

viver. “Essa moralização acaba por legitimar tais assassinatos ao indicar a causa de construir 

associações ou afastar possíveis qualidades das vidas assassinadas, com vistas a transforma-

los em eventos naturais à vida pelas ruas das grandes cidades brasileiras” (SILVA E 

HUNING, 2015, p.152). Nesse contexto, as investigações de tais crimes ocorrem de forma 

deficiente, em razão da naturalização da condição de rua e da assimilação da violência como 

corolário do desvio das normativas de conduta social. Cria-se a ideia de que o viver na rua 

tem as consequências e a morte pode ser uma delas. 

 O contraponto apresentado por Becker (2008 p. 204) é que as teorias interacionistas do 

desvio, que manipulam as definições e características dos sujeitos com rótulos negativos e 
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moralmente reprováveis funcionam para manutenção do status social de determinados grupos 

dominantes. 

 
Elites, classes dominantes, patrões, adultos, homens, brancos – grupos de status 
superior em geral – mantem o poder tanto controlando o modo como as pessoas 
definem o mundo, seus comportamentos e suas possibilidades (...) o ataque à 
uma hierarquia ameaça com uma ofensiva a definições, rótulos e concepções 
convencionais de quem é quem. (BECKER, 2008 p.204). 
 
 

 Destarte, por mais que haja semelhanças entre as características das pessoas em 

situações de rua e das que praticam atos que a sociedade considera criminosos, não são a 

etnia, a condição social ou o estilo de vida que definem a propensão ao crime.  

 Precisamos pensar para além dos discursos populistas e analisar de forma crítica e 

reflexiva as ações e conceitos que constroem os perfis sociais. Não podemos nos pautar em 

imaginários ou ideologias que tipificam pessoas. A PSR busca diariamente (sobre)viver em 

condições de vulnerabilidade e risco à vida, alimentando-se com alguns trocados (doados ou 

furtados) e dormindo nas calçadas, praças e vielas, sem saber ao certo se vão acordar. São 

ainda marcadas por múltiplas representações de violência, como protagonistas, figurantes e 

vítimas. 

 

2.3  A violência enquanto tônica do sofrimento social e agravante à saúde  
 

  É bem certo que a discussão sobre violência vem sendo inserida paulatinamente na 

construção científica e também na elaboração de políticas públicas. Essa temática transversa 

questões biomédicas da assistência à vítima de traumas físicos e psicológicos provenientes de 

atos violentos, até à perspectiva da educação em saúde com ações de orientação e prevenção 

de hábitos violentos. 

Cogita-se que a violência, enquanto fenômeno sócio-histórico, não é, em si, um tema 

exclusivo da área de saúde, “mas a afeta porque acarreta lesões, traumas, mortes físicas e 

emocionais” (MINAYO, 2006, p. 8). A complexidade desse fenômeno precisa ser desnudada 

de forma interdisciplinar, com sucessivas aproximações às condições, às situações e aos 

estilos de vida. É possível interpretar com clareza aspectos em que a violência interfere 

fortemente no processo saúde. Exemplificativamente: 

 

1) provoca morte, lesões e traumas físicos e um sem-número de agravos mentais, 
emocionais e espirituais; 2) diminui a qualidade de vida das pessoas e das 
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coletividades; 3) exige uma readequação da organização tradicional dos serviços de 
saúde; 4) coloca novos problemas para o atendimento médico preventivo ou curativo 
e 5) evidencia a necessidade de uma atuação muito mais interdisciplinar, 
multiprofissional, intersetorial e engajada do setor, visando às necessidades dos 
cidadãos. (MINAYO, 2006, p. 45). 

 

 

Na contemporaneidade, os órgãos governamentais, instituições de ensino e pessoas 

jurídicas de direito privado que atuam na assistência à saúde têm introduzido o tema da 

violência em sua pauta de trabalho, sensibilizados pela contribuição na discussão e prevenção 

das diversas formas e atos violentos.  

A assistência em saúde tem amplitude conceitual, quando percebe o ser humano de 

forma holística, delineando-se para além de aspectos puramente biológicos, com aproximação 

às relações humanas, encontrando nestas alguns fatores contribuintes no processo saúde-

doença.  

Por essa versão, compreende-se que alguns aspectos da violência podem ser 

percebidos e trabalhados pelo setor saúde. A Organização Mundial de Saúde (OMS), na 

produção do Relatório Mundial sobre Violência e Saúde, afirmou que anualmente mais de um 

milhão de óbitos são constatados e que maior é o número de lesões não fatais por causas 

violentas (OMS, 2002, p.20).  

Apesar do exposto ser pautado em caráter de violência física, existem mais olhares 

complementares na aproximação à complexidade da violência. Assim, é fundamental que haja 

articulação dos diversos setores organizacionais e assistenciais, como os de segurança pública, 

de saúde e de educação, na perspectiva de discutir a violência, inteirar-se de suas 

representações e fatores predisponentes, bem como de suas repercussões individuais e 

coletiva. 

Minayo (2006, p.49) apontou que “a violência, pelo número de vítimas e pela 

magnitude de sequelas orgânicas e emocionais que produz, adquiriu um caráter endêmico e se 

converteu num problema de saúde pública em muitos países”. Esse fenômeno tornou o setor 

saúde um espaço de convergência dos efeitos da violência representados nas demandas dos 

serviços de urgências, de reabilitação física e psicológica e de assistência social. 

Há no campo de assistência à saúde uma aproximação à complexa definição do 

fenômeno violência, entendida como “o uso da força física ou do poder, real ou em ameaça, 

contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou 
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tenha qualquer possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de 

desenvolvimento ou privação” (OMS, 2002, p.5).  

Partindo dessa premissa, pode-se considerar a violência como as ações realizadas 

individual ou coletivamente que resultam em “danos físicos, emocionais e espirituais a si 

próprio e a outros” (BRASIL, 2005, p.7). Autores como Minayo (2006, p.70) ressaltam que, 

na grande maioria das vezes, há um sentimento intencional na prática de ações violentas, o 

que situa a violência no âmbito humano, uma vez que só os seres humanos, antropológica e 

convencionalmente, possuem intensão racional em seus atos ou omissões. 

Na área da saúde, são destacadamente consideradas três correntes explicativas da 

violência: 

 
Na primeira estão os autores que sustentam a ideia de que a violência é resultante 
de necessidades biológicas; na segunda, aqueles que a determinam a partir, 
exclusivamente, do arbítrio dos sujeitos, como se os resultados socialmente 
visíveis dependessem da soma dos comportamentos individuais, ou se a 
violência fosse resultante de doença mental, ou ainda, estivesse vinculada a 
determinadas concepções morais e religiosas. Na terceira, estão os autores que 
consideram a violência como um fenômeno eminentemente social em intrincada 
relação com predisposições dos traços de personalidade. (MINAYO, 2006, p.72) 
 

Nesse vértice, independentemente do eixo explicativo para violência, é necessário que 

se analise interdisciplinarmente como esse fenômeno tem se estruturado entre as relações 

sociais, quais suas representações e quais os fatores desencadeantes das expressões e ações 

violentas. Para se projetar estratégias que abreviem a violência é preciso desnaturalizar 

processos estruturais de poder tornando notórios as injustiças e desequilíbrios sociais nos mais 

diversos âmbitos: econômico, político e cultural. 

Visto que a violência, em sua polissêmica representação, afeta o processo saúde, as 

intervenções do setor saúde devem ser pautadas na redução e eliminação das desigualdades na 

atenção à saúde, ampliando o acesso aos serviços e qualificando os profissionais atuantes para 

a percepção da violência. Assim, é imperioso o engajamento desse setor nos processos 

políticos de transformação social (MINAYO, 2006, p.83). 

É bem certo que os profissionais de saúde têm como norte laboral, além dos modelos 

epidemiológicos, a compreensão dos fatores e contextos dos processos violentos. (MINAYO, 

2006, p.79). Desta forma, torna-se fundamental investigar a importância e o papel da 

subjetividade e das determinações sociais nas relações interpessoais e nos modos de execução 

de atos violentos. 
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Resta comprovado pelo que até aqui se afirmou que há inegável influência negativa da 

violência na saúde, bem como que existe a necessidade operacional dos serviços assistenciais 

sobre esse fenômeno. Em outra toada, percebe-se a imbricada relação da violência na 

acentuação do sofrimento social8.  

Muito embora o primeiro plano conceitual de sofrimento esteja ligado ao estado físico, 

a abordagem desse termo no trabalho em pauta tem um sentido mais amplo, seguindo a lógica 

de Werlang e Mendes (2013, p.744), para quem o sofrimento está presente nos sentimentos de 

isolamento social, de perda, de depressão, de ansiedade, de culpa, de humilhação e de 

estresse. Aduzem os precitados autores que “as pessoas sofrem quando há estados de privação 

material, com a perpetuação da injustiça social e com a perda da liberdade em todas as suas 

formas e expressões”. 

Bourdieu (1998, p.100), a seu turno, traz, em suas referências, contribuições para a 

discussão sobre sofrimento social, quando afirma que, na contemporaneidade, há uma 

reestruturação econômica e social produtora de “pobreza”; um sistema social que diferencia 

as relações, as pessoas e os espaços sociais. Em prosseguimento, a referida restruturação tem 

na desigualdade estrutural uma violência visível, oriunda do choque de interesses, dos estilos 

de vida diferentes, das formas de moradia que apartam cada vez mais as pessoas por suas 

classes sociais e etnias. E isso, em arremate, segundo o autor, causa sofrimento.  

Werlang e Mendes (2013, p.748), na mesma linha, fazem alusão à violência estrutural 

exercida principalmente pelo mercado financeiro, sob a forma de desemprego e de 

precarização, que influencia, em maior ou menor prazo, formas de suicídios, delinquência, 

crimes, drogas e outros agravos. Neste sentido, segundo eles, a violência estrutural “reforça o 

vínculo das estruturas econômicas e sociais com os comportamentos individuais, 

comportamentos cada vez mais carregados de desesperança e sofrimento”. 

As questões da exclusão, da desigualdade e da violência em suas diversas 

representações são interpretadas enquanto potenciais causadoras do sofrimento na sociedade 

(ADORNO, 2010, p.17). Nesta ordem de ideias, alguns espaços usados para viver, como a 

rua, a periferia e a favela, têm se tornado espaços de precariedade, onde há perda concreta da 

                                                           
8 “Um sofrimento pensado na estreita relação com a vulnerabilidade estrutural de uma 
sociedade, ou seja, relaciona‑se à autonomização da existência enquanto norma social de uma 
sociedade que não oferece as garantias para que esta mesma autonomização se dê”. 
(WERLANG E MENDES ,2013, p.753). 
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saúde, do trabalho, do status social, das condições financeiras e dos vínculos afetivos 

familiares e sociais. É bem certo que, junto à suscetibilidade de perdas importantes, há um 

elemento que agudiza ainda mais o sofrimento: o medo de não ser visto e se tornar inválido 

socialmente (WERLANG E MENDES, 2013, p.766). 

Tomando a discussão em paralelo ao escopo da pesquisa em tela, Minayo (2006) 

corrobora com o pressuposto de que as pessoas em situação de rua compõem um grupo ainda 

mais vulnerável ao fenômeno da violência, quando aponta a influência desta na “ida para as 

ruas”, bem como a presença do abuso de poder e de ações intencionalmente lesivas no “viver 

na rua”. Transcreva-se, a propósito que, para ele: 

 

Os vários estudos sobre os ‘meninos e meninas de rua’ revelam que as principais 
causas dessa situação é a falta de condições das famílias de mantê-los e os 
conflitos e violências do núcleo familiar. No entanto, nas ruas eles convivem 
com ameaças às suas próprias vidas, potencial indução ao crime, maustratos 
praticados por policiais ou por outros, exploração por comerciantes, seguranças, 
além de serem estigmatizados como ‘bandidos’. (MINAYIO,2006, p. 84). 

 Então, as pessoas em condição de rua, além do acompanhamento clínico curativo, 

precisam de acompanhamentos de prevenção e promoção à saúde. É bem verdade que atos 

de violência física apresentam como resultados “lesões cutâneo-mucosas derivadas de 

golpes, mutilações, queimaduras, extrações de dentes e de cabelos, mordidas, traumas por 

armas brancas ou de fogo, invalidez temporária ou permanente, até à morte” (MINAYO, 

2006.p.89) e precisam ser devidamente tratados. Porém, os cuidados não devem ser restritos 

a terapia morfofisiológica, afinal os agravos gerados pela violência transcendem os aspectos 

físicos. 

 Os atos de violência psicológica e estrutural9, por vezes naturalizados, são geradores 

de distúrbios no crescimento e desenvolvimento psicomotor, intelectual e social, e ambiente 

da rua é propício à vitimização dessas violências. Isto se observa quando há uma dominação 

e humilhação às pessoas em situação de rua, cujos reflexos são potencializar a agressividade, 

hiperatividade, depressão, baixa estima, além de acentuar as dificuldades de interações 

sociais. (MINAYO, 2006, p.90) 

                                                           
9 É aquela que incide sobre a condição de vida das pessoas, a partir de decisões histórico-
econômicas e sociais, tornando vulneráveis suas possibilidades de crescimento e 
desenvolvimento. Por ter um caráter de perenidade e se apresentar sem a intervenção imediata 
dos indivíduos, essa forma de violência aparece naturalizada, como se não houvesse nela a 
intervenção dos que detêm o poder e a riqueza (MINAYO, 2006,p.83) 
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 Deveras, a “violência não é uma fatalidade nem uma abstração. Ela ocorre nas 

microrrelações e nos contextos da vida” (MINAYO,2006, p.118). Tem sido percebido por 

observações e pesquisas que as diferentes formas de violência podem se articular criando uma 

expressão cultural naturalizada nas relações e nos comportamentos. Isso justifica o discurso 

das pessoas em condição de vulnerabilidade, segundo o qual devem se manter incapazes de 

agir contra a violência a elas imputadas.  

Parafraseando Minayo (2006) só é possível dimensionar e compreender o impacto da 

violência na saúde quando vislumbramos a primeira com abordagens inter e 

transdisciplinares, com uma visão quantitativa e qualitativa do fenômeno. Não é suficiente 

quantificar mortos, feridos, vítimas e agressores. As pessoas envolvidas nesse fenômeno 

fazem parte de uma realidade histórica e cultural e possuem fundamentos subjetivos que 

precisam ser reconhecidos. Então, “saber a magnitude do fenômeno, como também os seus 

sentidos são pré-requisitos para a formulação de programas de promoção e de prevenção 

propostos pelo setor saúde, como dos demais setores ” (MINAYO, 2006, p.112). 

Portanto, a violência influencia para tônica do sofrimento social, bem como reforça o 

agravamento em saúde. Além disso, as discussões que permeiam esse fenômeno não devem 

ser constituídas apenas com escopo de criar propostas ou programas mirabolantes para a 

milagrosa erradicação da violência. Esta – em suas múltiplas formas – precisa ser entendida e 

analisada como Minayo (2006, p.118) sugere: “enquanto um fenômeno de expressão e parte 

constitutiva dos processos históricos complexos, nos quais é possível intervir”. Isto posto, a 

forma mais concreta de se entender e trabalhar a violência em suas diversas representações é 

de modo interdisciplinar, com analises concretas de como esse fenômeno vem se perpetuando 

nos mais diversos grupos, inclusive, em maior contraste, nos grupos de vulnerabilidade social. 

 

3  O COTIDIANO DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA: UMA 
MICROANÁLISE ETNOGRÁFICA 

 

 Nesse capitulo, procura-se tracejar vivências que tivemos no campo enquanto 

pesquisadores: expressões corriqueiramente usadas, situações observadas, anseios e 

experiências pronunciadas. Descreve-se, pontualmente, as instituições parceiras da pesquisa, 

as vias públicas frequentadas durante a pesquisa, bem como se debruça sobre os detalhes das 

falas de cada participante da pesquisa.  
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 A cidade de Mossoró, campo da pesquisa em tela, é situada na mesorregião Oeste do 

estado do Rio Grande do Norte. O referido município está localizado entre as capitais 

Natal/RN e Fortaleza/CE, ocupando uma área de aproximadamente 2.100 km², sendo o maior 

município do estado em área.  Nos últimos anos, vem passando por um momento de grande 

dinamismo nos processos de ocupação do espaço urbano, que pode ser vislumbrado através da 

observância do rápido crescimento (SALLES, et. al. 2013). 

 De acordo com IBGE (2010), a cidade possui uma população de aproximadamente 

259.815 habitantes, sendo eles 237.241 habitantes na zona urbana e 22.574 habitantes na zona 

rural. Com base nos dados da Prefeitura Municipal de Mossoró (2010), a cidade possui 52,83 

Km² de zona urbanizável e 60,33 Km² de perímetro urbano. 

A cidade de Mossoró vem apresentando um exponencial crescimento de área urbana. 

Com isso, sua caracterização se materializa, em termos espaciais, em processos de 

fragmentação e dispersão do tecido urbano, associados a mecanismos de crescente segregação 

socioespacial.  

Há, na cidade, uma segregação socioeconômica nitidamente desigual: espaços urbanos 

nobres e outros pobres. As vias públicas, inicialmente projetadas para circulação de pessoas e 

veículos ou instalações de grandes comércios, estão se apresentando como espaços em que 

pessoas vivem, isto é, pessoas estão (re)significando a transitoriedade da rua e começando a 

nela exercer hábitos perenes, como dormir, comer, tomar banho. Pode-se dizer, portanto, que 

em Mossoró existe uma população identificável como em situação de rua. 

 Faz-se, no momento próprio, menção aos contextos motivacionais que levaram ao 

público de pesquisa viver em situação de rua, às características dessas PSR e à pretensão de 

subversão da condição de rua. Aponta-se, ainda, nesse contexto, a maneira como a violência 

tem sido a macrocausa para acentuar o número de pessoas em situação de rua, além de 

condicioná-las a tal situação. 

Os campos etnográficos em que a pesquisa se desenvolveu foram os espaços públicos 

nos quais a PSR costuma se estabelecer, como praças, ruas, calçadas de prédios comerciais, 

igrejas e, ainda, as instituições assistencialistas que recebem a precitada população.  

Torna-se pertinente a breve descrição dos locais por onde passamos. Pois bem, 

constatamos que o modelo de assistência médico-social desempenhado pelo Consultório na 

Rua se dá por visitações diárias ao território. Nessas ocasiões, diariamente, uma equipe 

multidisciplinar visita 06 (seis) locais na cidade de Mossoró/RN, com maior concentração da 

população em situação de rua. Nessas visitas, acontecem consultas médicas, distribuição de 
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medicamentos, realização de testes rápidos, escuta qualificada10, avaliação e reposição 

nutricional, além de encaminhamentos para internações hospitalares, quando necessários.  

Devido ao contato constante entre a PSR e os profissionais do consultório de rua, é 

notória a formação do vínculo de confiabilidade. Os assistidos compartilham praticamente 

tudo que vivenciam na rua com esses profissionais. Isto favorece o processo de atendimento e 

contribuiu para o desenvolvimento da pesquisa, uma vez que detalhes aqui descritos só foram 

alcançados mediante a confiança em nós depositada pela PSR. 

Oportunamente, destacamos que,  durante a pesquisa, visitamos vários espaços 

públicos e optamos por descrever com mais detalhes seis desses espaços, levando em 

consideração que a população em situação de rua se mostrou em maior número nesses 

ambientes: Beco das Frutas (Rua Francisco Peregrino, Centro – Mossoró, como o título 

popular é sugestivo, nessa rua há alguns espaços comerciais de frutas, além de bares e casas 

noturnas. Nesse ambiente há encontros diários de pessoas que vivem em situação de rua, tanto 

no turno vespertino como noturno); Calçada do Lojão do Marceneiro (Av. Jerônimo Dix-

Neuf Rosado, Centro – Mossoró, a calçada de um grande ponto comercial da cidade também 

funciona como espaço de encontro da PSR. Nos horários de 18:00h até as 06:00h do dia 

seguinte, pessoas em situação de rua ficam nesse ambiente); Praça da Catedral de Santa 

Luzia (Rua Praça Vigário Antônio Joaquim,  Centro – Mossoró, por uma localização bem 

central, esse ambiente tem sido predileção de escolha por pessoas em situação de rua. Essa 

praça é ladeada por uma das maiores Catedrais Católicas da cidade, além de grandes agências 

bancarias e um teatro municipal. Assim, é constante fluxo de transeuntes e, com isso, a 

possibilidade de mendicância e de executar atividades informais, como vigiar e lavar 

automóveis. Dessa forma o grupo de pessoas em situação de rua que se reúne nesse ambiente 

é bem expressivo); Cobal (é um mercado municipal com vendas de produtos alimentícios, 

está localizado na Rua Marechal Deodoro, Centro – Mossoró. Pessoas em situação de rua 

frequentam bem esses espaços nos turnos matutino e vespertino, afim de desenvolver 

atividades informais e remuneradas, como carregar frutas ou outros artigos, além de obter 

doações alimentícias); Mercado Público Central (R. Doutor Mário Negócio, s/n, Centro – 

Mossoró. Estrutura comercial com administração municipal, em que reúne salas mercatórias 

                                                           
10 “É uma ferramenta essencial para que o usuário seja atendido na perspectiva do cuidado 
como ação integral; por meio dela, é possível a construção de vínculos, a produção de 
relações de acolhimento, o respeito à diversidade e à singularidade no encontro entre quem 
cuida e quem recebe o cuidado” (Maynart et. al., 2014, p.301) 
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principalmente para venda vestuário. Nesse ambiente as pessoas em situação de rua durante o 

período diurno se mostram à disposição de comerciantes para a prática de atividades 

informais remuneradas e, durante a noite, dormem em sua calçada); Mercado Público do 

Alto da Conceição (é o segundo maior mercado público da cidade, localizado na Avenida 

Alberto Maranhão, nº 921,  Alto da Conceição – Centro, Mossoró. Constatamos que algumas 

pessoas em situação de rua frequentam esse ambiente no turno vespertino para execução de 

atividades informais, como carregar materiais, higienizar ambientes e, inclusive, pedir 

donativos – financeiros, alimentícios e de vestimenta. No turno noturno, esses sujeitos 

dormem na calçada ou na praça em frente ao mercado). 

No mesmo limiar assistencial do Consultório na Rua, existem os Centros de Atenção 

Psicossocial - CAPS, sendo escolhido como um dos campos de nossa pesquisa o CAPS AD- 

Centro de Atenção Psicossocial de Álcool, pois, nessa instituição, há um número considerável 

de pessoas que viviam na condição de rua e associavam-na ao uso de álcool e outras drogas.  

 

Nos precitados centros, além dos cuidados clínicos assistenciais, são desempenhadas 

ações de procura familiar, em que os profissionais, devidamente capacitados, buscam 

reestruturar os laços familiares das pessoas em situação de rua. Ressalte-se que esse processo 

exige que, em cada caso, a equipe especializada empregue tempo e formas terapêuticas 

distintas. 

Dentre os vários casos que acompanhamos, identificamos uma situação em que foram 

necessários aproximadamente 03 (três) meses para se encontrar e recrutar um familiar de um 

dos indivíduos assistidos. Noutro vértice, a comentada instituição oferece uma gama de 

atividades recreativas, educativas e profissionalizantes, na perspectiva de mudança dos 

hábitos de drogadição e de viver na rua, além da reinserção do sujeito ao convívio familiar. 

Outro local de pesquisa foi a instituição filantrópica Lar da Criança Pobre. Destaque-

se oportunamente que essa instituição não se restringe à assistência exclusivamente da PSR, 

mas trabalha com crianças e idosos desassistidos, além de possuir larga atuação no trato de 

animais abandonados.  

No que se refere especificamente às pessoas em situação de rua, no âmbito do Lar da 

Criança Pobre, o auxílio é desempenhado da seguinte forma: oferta de 03 (três) refeições 

diárias em livre demanda (café da manhã, almoço e jantar) e de água potável, distribuição de 

materiais para higiene pessoal e disponibilização de um banho diário para cada indivíduo.  
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A instituição supracitada oferece abrigo temporário que, por limitações materiais, tem 

capacidade para 15 (quinze) pessoas, em um dormitório que é aberto, diariamente, às 

18h00min (dezoito horas). A grande demanda, contudo, torna insuficientes as vagas 

disponíveis. Os que não as conseguem voltam a peregrinar em busca de um banco de praça ou 

de uma calçada para dormir. Atividades de cunho e orientação religiosa também são 

desempenhadas na instituição, como ferramenta de (re)inserir essas pessoas nos leitos 

familiar, de trabalho e social. 

A instituição filantrópica Casa Âncora também foi cenário de nossa pesquisa. Nesta, a 

forma de trabalho é peculiar, pois as pessoas que outrora viviam na condição de rua passam a 

residir coletiva e integralmente com outras que estavam na mesma condição. Um ponto de 

distinção desse trabalho é que sua população não fica mais em contato com a dinâmica do 

viver na rua. Configura-se como uma terapia intensiva de ressocialização, de modo a 

distanciar o sujeito por completo da condição de rua. O individuo passa por um processo 

classificado como internação, em que executa diversas atividades dentro na própria 

residência.  

É bem certo que existem ações desempenhadas fora do domicilio, porém são 

excepcionais e de duração limitada. Essa forma de trabalho nos foi justificada como um 

tratamento de abstenção das drogas, entendendo a instituição acolhedora que a maioria desses 

sujeitos que viviam em situação de rua tinha aproximação com vícios narcóticos.  

Do ponto de vista estrutural, a Casa Âncora conta com 02 (duas) residências coletivas, 

sendo 01 (uma) feminina e 01(uma) masculina, que, em média, suportam 40 (quarenta) 

pessoas cada. No período de ocorrência da pesquisa, a casa feminina contava com 30 (trinta) 

internas e a masculina com 15 (quinze) internos. Pensando na ressocialização desses sujeitos, 

desempenham-se atividades de incentivo laboral, promovem-se cursos de capacitação 

individual para o mercado de trabalho e incentivam-se as práticas de leituras e produção 

artesanal. Além disso, há práticas religiosas como ferramenta de sociabilização. 

Noutro vértice, além dos campos institucionais, de forma particular, enquanto 

pesquisadores, procuramos observar a dinâmica da rua. Nos aproximamos detidamente da 

realidade da rua por sucessivas visitas e observações. Dirigimo-nos para análises em praças e 

mercados centrais, calçadas de bancos e de grandes catedrais religiosas. Nessas zonas, 

constatávamos o encontro de pessoas em situação de rua no período noturno, uma vez que, no 

período diurno, esses sujeitos se dispersam para realização de atividades informais 
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“remuneradas” ou mesmo para a prática da mendicância, afinal, os trocados ganhos durante o 

dia podem garantir uma refeição ou mesmo o uso de substância entorpecente durante a noite. 

 Em locuções poéticas, podemos dizer que a rua tem cheiro, tem cor e tem um 

sentimento predominante de medo. A PSR nem sempre consegue acesso à condição mínima 

de higiene pessoal. Constatamos que os sujeitos que não conseguem tomar banho em 

albergues filantrópicos procuram se banhar nas próprias praças (nos pontos de irrigação da 

jardinagem ou nos chafarizes). É preciso relatar ainda que nem sempre esses pontos dispõem 

de água, o que leva esses sujeitos a passarem dias sem realizar limpeza pessoal.  

O mau cheiro da rua é fruto exatamente dessa impossibilidade de higiene. Ali, as 

pessoas se deitam em locais em que outras pessoas apenas passam os pés ou jogam lixo. É o 

tapete literalmente virando cama e cobertor. A condição de miséria e precariedade social em 

que vivem esses sujeitos os distinguem do restante da sociedade civil, mesmo eles sendo 

resultados de tal sociedade. Guedes (2016, p. 3), em um de seus versos, relata que “(...) eles 

cheiravam a miasma, os ricos a perfume, assim a diferenciação social de cheiros, o pobre 

tinha ‘fedor de pobre’”. 

A rua tem cor também. Com efeito, é nesse ambiente que também se materializa a 

desigualdade étnica. Pesquisas apontam que a maioria da população em situação de rua é 

negra e parda e que estes indicadores representam 67% (sessenta e sete por cento) de tal 

população (BRASIL, 2009, p.96).  

O nosso contingente de pesquisa tem apresentado uma significativa semelhança aos 

dados nacionais em que figuram, predominantemente, homens negros, 67% (sessenta e sete 

por cento), variante ao público feminino, que se apresenta com 33% (trinta e três por cento) 

de mulheres brancas (BRASIL,2019, p.12). Como bem demostra o gráfico abaixo retirado do 

Relatório Municipal da População em Situação de Rua11: 

 

                                                           
11 Declaramos confiabilidade aos dados do Relatório Municipal da População em Situação de 
Rua – Mossoró/RN, uma vez que com muita criticidade participamos diretamente das coletas 
de informações e formulação desse relatório. Todo o trabalho desempenhado pelos 
pesquisadores e autores desse relatório se pautou na ética e fidedignidade em retratar a 
realidade das ruas. 
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Figura 1Gráfico Estatístico da Condição Ético-Racial da PSR 

 
Fonte: Relatório Municipal da População em Situação de Rua – Mossoró/RN. 

 

A própria história nacional nos aponta que a desigualdade étnica não é algo nato da 

modernidade. É, na verdade, construída ao longo dos anos. Fernandes (2008, p.215) retrata 

que no período colonial “a esmola implicava em uma degradação: quem recorria a ela deixava 

de ter dignidade na miséria – isso explica porque o número de mendigos negros e mulatos 

nunca foi proporcional ao estado de pauperismo da população de cor”.  

É cediço que, nas situações de maior violação de direitos ou escassez de recursos, os 

negros e pardos estão sempre em maior representação. E, na condição de rua, tem-se 

reproduzido essa realidade. A aproximação afinada com o campo possibilitou a nós, 

pesquisadores, entreouvir o sentimento de medo que paira em todos que vivem na rua. O 

medo da violência que podem sofrer estando em um ambiente de tanta exposição, sem a 

mínima sensação de segurança.  

Atentando para uma controversa ideia de sentimentos que existe entre a “sociedade” e 

a PSR, a parcela da população (amplamente majoritária), que não vive nas ruas, mostra-se 

amedrontada e tem as pessoas em condição de rua como “delinquentes, imorais, perigosas, 

foragidas e violentas”12 (grifos nossos). Em contrapartida, a maioria dos relatos que 

obtivemos dos participantes de nossa pesquisa compunham o receio, a insegurança e a 

exposição que o viver na rua traz. 

 

                                                           
12 Adjetivação feita por um dos profissionais que atuam direto na assistência clínica da PSR 
como uma concepção que ele tinha antes de iniciar os trabalhos com esse grupo. Fragmento 
textual retirado do diário de campo p.08. 
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“Bom, eu costumo dizer que a rua pode ser até boa, mas é questão de momentos. 
A rua, mesmo, ela maltrata. Ela nos traz medo. Outro dia eu estava aqui na 
catedral descansando com um parceiro e de repente, dois caras em uma moto 
param e já vieram querendo bater na gente, soco chute. Nunca tínhamos visto 
eles. Não devíamos drogas. Não estávamos zoando. Pelo fato da gente estar na 
rua, a gente se torna muitas vezes expostos a isso mesmo. No fim, o que a gente 
pode fazer foi correr para a praça que tinha uns taxistas” (Entrevistado 08). 
 
“Confesso que até hoje ainda tem noite que tenho medo, medo de chegar alguém 
e me bater, me matar porque se confundiu. Ainda mais porque sou mulher. 
Quando eles veem que é uma mulher diz logo que a gente é mais fraca e parte 
para cima pra fazer coisa ruim” (Entrevistado 07). 
 
“(...) costumo dizer que: do jeito que a sociedade te ajuda, ela te machuca. A 
violência mesmo é grande, nós apanhamos da polícia, apanhamos de quem nem 
conhecemos (Entrevistado 05). 
 

 

Pela amostragem verbal descrita, percebemos expressões como “maltratar”, 

“machucar”, “medo”, “bater”, “matar”, “apanhar” sendo conceitualmente comuns e trazidas 

por diferentes sujeitos. Aguiar e Iriart (2014, p.118) apontam que o medo da violência aparece 

como uma grande preocupação para as pessoas em situação de rua, principalmente durante a 

noite. Em sua pesquisa, trazem vários casos de agressões e mortes quando as pessoas estavam 

dormindo. Daí porque o medo de ataques violentos é presente nas falas de praticamente todas 

as pessoas que estão na condição de rua. 

Portanto, o cotidiano da pessoa em situação de rua é incerto, complexo e mutável. É 

não ter a estabilidade de um abrigo para dias chuvosos ou um ambiente salubre para realizar 

refeições e higiene pessoal. É receber apenas alguns trocados durante o dia, seja por força de 

trabalho informal ou por mendicância. É, na maioria das vezes, procurar uma frenética 

sensação de prazer ao uso de um baseado13. É repousar a cabeça e descansar sem saber se vai 

acordar. 

 

 

3.1 Entre a casa e a rua: histórias de vida de pessoas em situação de rua.  
 

Investigar etnograficamente pessoas que se encontram em situação de rua é buscar as 

causas que motivaram tais sujeitos a submeterem a uma situação de precariedade alimentar, 

                                                           
13 Linguagem coloquial com significância de: fazer uso de drogas. 
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insegurança e vulnerabilidade social. É se aproximar da caracterização14 desses indivíduos, a 

partir de suas opiniões.   

Em aspectos gerais, a população em situação de rua no município de Mossoró-RN, no 

último censo municipal (correspondente ao período de junho a dezembro de 2018), foi 

contabilizada em um total de 95 (noventa e cinco) pessoas (BRASIL, 2019, p.9). Dessas, 

tivemos acesso direto, durante a pesquisa, a 70 (setenta) pessoas que são assistidas pelo 

Consultório de Rua. 

Referenciaremos alguns dados do Relatório Municipal da População em Situação de 

Rua – Mossoró/RN, entendendo que tais elementos são provenientes de autodeclarações de 

pessoas que estão na condição de rua e são acompanhadas pelo Consultório na Rua. 

A população em situação de rua em Mossoró-RN, público de nossa pesquisa, é 

predominantemente masculina, com faixa etária oscilante entre 40 e 50 anos. Já o perfil 

feminino tem menor expressividade, com representantes de faixa etária mais precoce, isto é, 

idade entre 30 a 40 anos, índices estes bem congruentes aos dados de Pesquisa Nacional sobre 

PSR15. 

Os gráficos sequenciais mostram respectivamente o percentual comparativo entre 

homens e mulheres em situação de rua. Além das faixas etárias comuns a cada gênero: 

 

Figura  2 Grafico Estatístico da Identidade de Gênero da PSR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Relatório Municipal da População em Situação de Rua – Mossoró/RN. 

                                                           
14 No mais amplo conceito, trazer o perfil epidemiológico dessa população, sua faixa etária, 
escolaridade, etnia, disposição rendaria de sobrevida.  
15 BRASIL.  Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Rua: Aprendendo a 
contar. Pesquisa Nacional sobre a População em Situação de Rua. Brasília, 2009. 
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A População em Situação de Rua é predominantemente masculina: homens 

representam 67% ( sessenta e sete por cento) do público que vive na rua (BRASIL,2019 p.26). 

Apesar da diferença quantitativa ente homens e mulheres que se encontram em situação de 

rua, as condições de insalubridade são as mesmas para ambos os gêneros. 

Figura 3Grafico Estatistico de Faixa Etária dos homens que vivem em situação de rua 

 
Fonte: Relatório Municipal da População em Situação de Rua – Mossoró/RN. 

 

O maior número do público masculino que compõem a população em situação de rua 

possui de faixa etária de 40 a 50 anos. 

Figura 4Grafico Estatístico de Faixa Etária das mulheres que vivem em situação de rua 

 

Fonte: Relatório Municipal da População em Situação de Rua – Mossoró/RN. 

 

O maior número do público feminino que compõe a população em situação de rua 

possui a faixa etária de 30 a 40 anos. Em ampla análise, podemos concluir que a população 

em situação de rua é composta por um público adulto jovem.   
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Deveras, conhecer a rua por quem nela vive é se aproximar da subjetividade individual 

e descortinar a alegria ou melancolia de sujeitos que por vezes estão escondidos na escuridão 

do asfalto. Enquanto para alguns viver na rua foi um escape de situações de violência vivida 

em suas casas, para outros foi a escolha alternativa de viver em meio à violência 

submissamente. 

De tudo o que foi coligido até o presente, as causas que levam às pessoas a chegarem à 

rua são variadas. Em alguns casos, isso decorre de um fato traumático como a perda de um 

familiar próximo (mãe ou pai, por exemplo). Há casos também em que as pessoas passaram a 

ter contato com a vivência na rua de forma paulatina, a ponto de se habituarem. 

Em uma pesquisa nacional sobre PSR realizada em meados de 2007 e 2008, O 

Ministério do Desenvolvimento Social procurou identificar fatores motivacionais que 

levavam as pessoas a viverem na condição de rua. Dentre os tais estão uso de álcool e outras 

drogas (percentual majoritário), o desemprego e os conflitos familiares. A bem da verdade, de 

forma muito irrisória, a pesquisa indica que existem pessoas que optam por viver nas ruas, 

embora os motivos sejam diversos, até mesmo abusos e violências domésticas (BRASIL, 

2009, p.96). 

Convergente ao cenário nacional, nossa pesquisa constatou mediante a diversas falas 

dos participantes que os fatores apontados como motivacionais à procura e vivência na rua 

não se distinguem. O vicio ao álcool e outras drogas é presente na maioria das falas, seguido 

de conflitos familiares.  

 

Muito cedo conheci a rua, no começo como local de trabalho. Perdi meus pais 
muito cedo, meu pai, mataram, minha mãe ficou doente e naquela época não 
tinha muito cuidado, ela acabou morrendo. Assim, eu vim pra rua e comecei 
engraxando sapato, olhando um carro, pastorando um comercio, pegava os 
trocados e comprava minha alimentação. Fui pegando uns amigos por lá (se 
refere a Rua) e ficando, até me envolver com umas coisas que não prestavam  (se 
refere as drogas) e cada vez mais ficando na rua sem querer sair, eu mesmo que 
não queria sair (Entrevistado 01) 
 
 
Eu fui viver na rua por causa da droga, eu acabei usando droga e me ‘avissiei’, 
isso eu era moleque ‘vei’; ai comecei a usar, gostar da ‘lombra’, e preferi sair de 
casa porque na rua eu conseguia usar e não ficava com violência em casa. Se eu 
usasse a droga em casa, ai não tendo mais dinheiro pra comprar mais droga eu 
queria quebrar as coisas. Então eu vim pra rua, pra não fazer mais mal pra eles 
(familiares) (Entrevistado 03). 
 
 
Fiquei órfão de pai e mãe aos 13 anos, fui viver com uma tia no interior do RN, 
aos 15 anos conheci o meu pior pesadelo o álcool. Eles (álcool e outras drogas) 
tomaram, arrancaram tudo que era meu. E hoje com 52 anos ainda vivo na rua. É 
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verdade que nesse tempo eu conheci uma mulher na rua mesmo, nós nos 
ajuntamos, mas, ela saiu das ruas e eu não. Eu não consegui. Já andei por muitas 
cidades aqui do estado, passei pela capital lá eu continuava vivendo na rua, lá 
tínhamos apoio do centro POP, e lá foi que eu fui entendendo dos meus direitos. 
Decidi voltar para casa, para minha família aqui em Mossoró, mas cai 
novamente no vicio. E sai de casa novamente, voltando para as ruas 
(Entrevistado 05). 
 
 
“Eu vim para rua devido as drogas, do craque, hoje eu não uso mais, ele ia me 
matando, hoje faço uso apenas da maconha (...) na fase que eu fui descobrindo as 
drogas minha família não deu aquele apoio, sabe? Eu era uma criança, eles eram 
pra ter me ajudado, pra você ter uma ideia, eu tinha 11 anos quando eu fumei. 
Meu pai nunca gostou de mim, minha mãe quando eu me envolvi me rejeitou. Ai 
com isso eu fumei mais, eu desci por todo canto aqui, eu desci lá na baixada pra 
comprar, eu descia ate pra dentro da bueira pra fumar e os homens (se referindo 
a polícia) não me ver. E assim eu vivia por todo canto, agora que eu me aquietei 
mais” (Entrevistado 07). 
 
 
“Bom, eu tinha uma casa tinha muita boa, mas assim que meu pai morreu, minha 
mãe casou com outra pessoa que não me entendia. Também resolvi casar e sair 
da casa dela. Só que nesse intervalo de tempo, devido a muitas brigas na minha 
casa, eu acabei conhecendo o álcool que pra mim é como uma droga que me 
viciou muito, e me levou e me prendeu na rua” (Entrevistado 08). 
 
 

Donoso et al (2013, p. 897) pondera que o uso de drogas e de álcool não apenas 

contribui para o processo de exclusão social como também para o processo de “rualização”16, 

além da evidente necessidade de se manter na condição de rua. Ou seja, o vício leva o 

indivíduo à necessidade constante de uso, o que seria facilitado quando o mesmo estivesse e 

contato direto e fácil com a droga, “uma liberdade” que só a rua proporcionaria. 

Corroborando com os autores supracitados, as pessoas em situação de rua utilizam 

mais facilmente as drogas pelo preço aparentemente baixo, pela fácil disponibilidade de oferta 

– uma vez que a fiscalização sobre comercio e uso de drogas em ambientes públicos, 

principalmente no turno noturno, ainda é precária; além de seu efeito alucinógeno, a droga 

refrata uma falsa e pontual alegria a pessoas marginalizadas, que, por diversas vezes, são 

desassistidas e rejeitadas pela sociedade civil.   

A desestabilidade familiar também é um dos grandes fatores indicados como 

motivacionais para o viver na rua. Alguns jovens, adultos e até mesmo idosos, por não terem 

em seus domicílios estabilidade interfamiliar, procuram a rua como escape emocional, como 

                                                           
16 Neologismo utilizado pelos autores para fazer menção ao processo de viver em situação de 
rua, de ir para a rua. 
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um ambiente de liberdade. E ao chegar à condição de rua, repensam a conceituação de 

liberdade. A isso, alguns de nossos entrevistados relatam: 

 
Meu pai morreu e minha mãe casou com um outro homem, e assim, eu não me 
dava bem com ele. Quando ele chegava em casa chapado (embriagado) queria 
me bater, batia na minha mãe e eu não aguentei ver isso. Como não tinha 
familiares por aqui, eu peguei e saí de casa e fui para rua, eu não tinha outro 
canto para ficar. Era muito novo na época, mas não tinha nada a perder, queria 
era sair dali” (Entrevistado 02) 

 

Até hoje eu não sei quem foi meu pai, minha mãe mesmo foi minha avó. Ela que 
me criou, com o jeito ignorante dela, mas ela foi como uma mãe. Minha mãe de 
nascença eu cheguei a ver poucas vezes. Na casa da minha avó sempre ia muita 
gente, meus tios usavam drogas e sempre apareciam lá me oferecendo, mas 
naquele momento eu não usei. Minha velha (se refere a avó) morreu e, tipo, 
meus tios quiseram a casa, eles não faziam nem caso de mim. Disse para eu 
arrumar minhas coisas e ir embora. Aí como não tinha onde ficar, no começo 
fiquei lavando um carro e outro, catando uns papelões e garrafas, até que me vi 
aqui na rua. Aqui eu formei outra família. Mas a família da rua, ela é hoje e não é 
amanhã (Entrevistado 14). 

 

Mediante as falas interpreta-se a importante ação familiar enquanto uma instituição 

acolhedora e responsável pelas primeiras transmissões de valores éticos e morais. Marchi et. 

al. (2013, p.641) destacam que a família exerce influência no planejamento de futuro 

individual. Mesmo sendo um espaço microssociológico a “família pode ter importante papel 

para a condução de situação de rua, sendo ao mesmo tempo contribuinte e solução para 

indivíduos que se encontram nessa situação”. 

O viver na rua pode ser impulsionado por desordens familiares, como também, 

estando nessa condição de rua, as pessoas perdem o contato e se distanciam cada vez mais dos 

laços parentais. 
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Figura 5 Gráfico Estatístico - PSR e contato com familiares 

 
Fonte: Relatório Municipal da População em Situação de Rua – Mossoró/RN. 

 

 

Entende-se que a condição de rua, por vezes, somada a dependência química, distancia 

cada vez mais homens e mulheres em situação de rua de suas famílias. Os dados mostram que  

54% (cinquenta e quatro por cento) da PSR cortou por completo o contato parental; enquanto 

22% (vinte e dois por cento) dessa população tem contatos esporádicos e pontuais com 

familiares. 

A motivação de se viver na condição de rua não é apenas a drogadição ou conflito 

familiar. Somada a isso apresenta-se, mesmo que de forma muito ínfima e sutil, a questão do 

desemprego. Algumas pessoas chegam a viver na rua por falta de recursos financeiros 

mantenedores de um domicilio.  

Um dos quinze participantes diretos de nossa pesquisa compartilhou conosco que o 

fator contribuinte para que ele vivesse em situação de rua foi a necessidade de procurar 

emprego em uma outra cidade, distante de seu município de origem, e, não obtendo sucesso 

na atividade laboral, não o restou outra alternativa a não ser a condição de rua.  

 

 
Precisei vir para rua porque faltou trabalho na minha cidade e consegui uma boa 
proposta de trabalho aqui nessa cidade de Mossoró. Sou de outro estado, todos me 
conhece por baiano, seria meu nome de batismo na rua. Então, vim trabalhar em 
uma empresa, e essa empresa faliu, fechou. Como não tinha carteira assinada, não 
ganhei nada. Daí não consegui pagar meu aluguel, minha família é muito pobre, não 
consegue me mandar recursos e nesse contexto o que me restou foi a rua. Está com 
uns seis meses que vivo na rua, dormindo e fazendo tudo na rua, mas encontrei o Lar 
da Criança, e fico na rua só durante o dia, a noite durmo aqui, também faço minhas 
refeições aqui. É temporária minha estadia na rua, estou juntando dinheiro para 
voltar pra casa, voltar a fazer faculdade  e viver minha vida. E diferente do que todos 
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acham, eu não uso drogas, nem sempre quem mora na rua usa drogas (Entrevistado 
06). 
 
 

Apesar do desemprego não ser identificado numericamente como a principal causa 

que leva as pessoas a viverem em situação de rua, é bem certo que está entre os fatores do 

viver na rua. Segundo Toledo (2017), as pessoas desempregadas, que na grande maioria das 

vezes residem por locação são despejadas dos domicílios, devido a falta de recursos e altos 

débitos, obrigando-se a procurar alojamentos coletivos ou até mesmo as avenidas, praças e 

calçadas em que possam suprir a condição básica de sono e alimentação. 

Até que essas pessoas se restabeleçam em um trabalho formal, vão desempenhando 

atividades informais em troca de mínimos valores monetários para manutenção irrisória de 

alimentação. Além disso, vão (sobre)vivendo da mendicância e esmolas benevolentes dos que 

transitam nas avenidas. 

Os motivos que levaram cada sujeito à rua são os mais variados. Há quem justifique a 

condição como uma escolha (sem que haja o esclarecimento motivacional dessa escolha). 

Todavia os fatores de maior destaque enquanto razão para se viver em situação de rua são: 

desavenças familiares, drogadição e em menor expressividade o desemprego.  
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Figura 6 Gráfico Estaticos de motivações que levaram pessoas a situação de rua. 

 
Fonte: Relatório Municipal da População em Situação de Rua – Mossoró/RN. 

 

Destaca-se que a drogadição atrela-se a praticamente todos os outros pontos 

motivacionais para um individuo procurar a rua como ambiente de sobrevivência. O 

percentual de pessoas que estão na condição de rua por conta de desavenças familiares 

atreladas a drogadição é 34% (trinta e quatro por cento), seguido de 27% (vinte e sete por 

cento) de pessoas que justificam a condição de rua por consequência do desemprego atrelado 

ao uso de drogas (BRASIL, 2019, p.19). 

A forma de organização que a PSR adota é relativamente dinâmica, ora se reúne em 

grupos, ora prefere peregrinar pelas avenidas isoladamente. A interpretação que tivemos é 

que, seguindo a psicologia humana, as pessoas em situação de rua precisam formam relações 

interpessoais e se associar a outras pessoas que estão na mesma condição para, consciente ou 

inconscientemente, criar uma identidade. A interação com entre os semelhantes gera até 

mesmo um conforto e positivo desempenho emocional. 
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Assim que eu fui viver na rua, procurava ficar mais sozinho. Mas o tempo foi 
passando, conheci uma pessoa, que ela se tornou minha companheira, a gente 
tipo se casou. Você sabia que a gente se casa na rua mesmo? Pois é a gente faz 
até a festa de casamento (risos). Ai ficou vivendo mais eu e ela. Eu evitava ficar 
no grupo grande, porque quando um ou outro está com efeito da droga quer se 
amostrar, bater um no outro (Entrevistado 05). 

 
 

Aqui é melhor viver com o pessoal, assim, com eles perto de mim. Por questão 
de sobrevivência. Uns ajudam os outros e assim fica melhor. Só não é bom que 
seja um grupo muito grande, porque fica mais fácil ter briga (Entrevistado 07). 
 
 
Na rua a gente se ajeita pra ficar um tempo junto com mais duas ou três pessoas, 
é melhor porque quando um dorme o outro fica acordado pastorando as coisas. 
Só que para não da briga, é só não juntar com muita gente. Se alguém novo na 
rua quer ficar perto da gente fica, mas não por muito tempo (Entrevistado 10).  
 
 
Assim, na rua, é bom você ter uns amigos, uns conhecidos. Fica ali com o 
pessoal, mas não é bom ficar com muita gente, porque as vezes as pessoas nos 
confundem com gangues. A policia bate em cima para fazer baculeijo (uma 
inspeção corporal individual). Isso é chato, porque nós não somos bandidos 
(Entrevistado 12). 

 
 

Bom eu gostava de ficar aqui na rua mais sozinho, só que o tempo foi passando a 
gente fica conhecendo mais pessoas, ao no dia cada um vai pro seu lado, pastoras 
seus carros, ganha o trocado. Quando o carro da nossa comida chega, nos 
juntamos mais por ali, as vezes fuma alguma coisa junto, troca umas ideias e 
para dormir a gente se junta a alguns parceiros. Não que fique todo mundo, mas 
alguns se juntam, até pra dividir uma coberta, um papelão (Entrevistado 13). 

 
 

Quando a gente é da rua, precisa ficar com outras pessoas pra não se sentir tão 
triste. Porque assim, o cara já não tem família, não tem um trabalho digno, não 
tem um canto para dormir direito, a sociedade fica tudo olhando atravessado, 
achando que a gente é vagabundo. Aí, precisa aqui na rua, já que estamos todos 
no mesmo barco, uns ajudar os outros, respeitar, não mexer nas coisas do outro.  
É isso, a gente vive junto no grupo, mas sempre com muito respeito. Quando um 
está lombrado (sob efeito de alucinógeno) e quer brigar, os outros vão lá e 
segura. Mas no dia que um mexer, pegar as coisas do outro ou querer partir pra 
violência, ele já sai do grupo (Entrevistado 09). 

 
 
Nesse contexto, Alcântara, Abreu e Farias (2015, p.140) apontam que a forma na qual 

as pessoas em situação de rua se grupam conota uma nova família e, para alguns, remete até 

sentimentos da infância (com aspectos fraternais). Apesar do ambiente precário de 

sobrevivência, é na formação desses grupos que uns encontram nos outros um apoio afetivo e 

acolhedor. 

É relevante destacarmos que como em qualquer outro campo social, na rua, apesar do 

existente sentimento de irmandade, as relações interpessoais amigáveis têm características 

fluidas e efêmeras. Afinal, a sociedade moderna tem mostrado relações fluidas, como bem 
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apontou Bauman (2001, p.7) “os sólidos sentimentos estão para ser lançados no cadinho e os 

que estão derretendo neste momento, o momento da modernidade fluida, são os elos que 

entrelaçam as escolhas individuais em projetos e ações coletivas mutáveis1”. Portanto, mesmo 

que exista na rua a formação de vínculos entre os sujeitos, essa relação tem se mostrado muito 

dinâmica e rotativa. Por exemplo, determinadas pessoas em situação de rua hoje resolveram 

se agrupar, amanhã, com a própria dinâmica que a rua apresenta, as mesmas pessoas forjam 

novos grupos, em novas avenidas, em novas praças. 

 Nesse contexto de dinamicidade, o sentimento exposto por muitos dos sujeitos de 

nossa pesquisa é variante quanto a permanecer na rua. Enquanto alguns já construíram uma 

opinião de pertencimento à rua – leia-se de permanência na condição de viver na rua –, outros 

(a grande maioria) mostram o anseio de sair dessa situação. O estar na rua para eles é algo 

condicionante que vai mudar. A expectativa de futuro apontada por alguns dos entrevistados é 

retornar às condições sociais de familiares, laborais e residenciais. 

 
Eu acho que não saio mais da rua. As pessoas da rua se tornaram minha família, 
e todo dia eu estou com uma família diferente que me aceita como eu sou, que é 
igual a mim. Já que minha outra família não me quer. Eles (se referindo as 
pessoas de rua) me entendem, eu gosto deles, meus companheiros (entrevistado 
se emociona) (Entrevistado 05). 
 
Eu não quero mais voltar para a rua não, eu saí dali para nunca mais voltar. Hoje 
em dia não presta mais pra ninguém viver na rua não. É muita violência, eu dou 
graças a Deus que conseguir sair a tempo (Entrevistado 09). 
 
Eu penso em sair da rua sim, no dia que eu tiver uma oportunidade eu saio daqui. 
Por mais que a gente encontre pessoas boas na rua, isso não é lugar pra se viver 
muito tempo não. A gente tem é que busca a saída, buscar deixar as drogas, 
voltar a trabalhar, voltar pra sociedade (Entrevistado 11). 
 
A verdade é que eu queria muito sair daqui, não tem quem queira viver em uma 
situação dessa não. É muito angustiante quando eu lembro que tinha minha casa, 
minha cama, comia na mesa. E hoje vivo de um canto pra outro, durmo aqui na 
calçada da catedral, amanhã já vou pra perto da cobal, isso respeitando o espaço 
de todo mundo. É muito ruim viver na rua, eu vou conseguir sair daqui, não sei 
quando, mas vou sair. Por mais que você trabalhe, ganhe um dinheiro, quando 
você está na rua é tentado para gastar com os vícios, e voltar a ficar sem nada. A 
pessoa não tem dignidade. Você me entende?!(Entrevistado 12) 
 
Eu vivi na rua meus piores pesadelos, a pessoa precisar de um canto pra dormir e 
não ter, precisar tomar um banho e não ter, até as necessidades  (se refere a 
fisiologia humana de diurese e evacuação) a gente precisa ta procurando um 
local pra fazer. Eu sair da rua e para lá não quero mais voltar. Não vou dizer que 
na rua não tem gente boa, tem sim, tem pessoas da rua mesmo que nos ajuda, que 
nos defende. Tem sempre uns grupos que traz alimentação e agua. Mas viver na 
rua é a gente ficar dependendo disso, da ajuda de outra pessoa. E sair da rua, 
você já fica mais responsável, mas seguro, mais gente. Se eu pudesse ajudava a 
todos sair da rua, porque quem está na rua não tem nada (Entrevistado 15). 
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Em consonância, os entrevistados apresentaram em suas falas, independentemente da 

causa influenciadora a sua ida para rua, a complexidade conceitual que permeia o “estar/viver 

na rua”. A crença é unanime de que a rua é o local mais difícil e desprezível para se viver. As 

pessoas em situação de rua consideram que essa condição é transitória, havendo o 

reconhecimento da necessidade de sair da rua.  

Como quais pessoas culturalmente participantes da nossa sociedade, a pessoa em 

situação de rua reconhece que o construto social de dignidade é pautado na tríade de trabalho, 

família e domicilio. Quando um desses aparentemente inexiste, a dignidade também não se 

concretiza. 

Para trabalhar com a PSR e para assisti-la é preciso compreender não só os riscos que 

a rua tem dado aos que nela vivem, mas também entender as motivações e característica de 

cada uma dessas pessoas, a fim de que as ações resultem em benefícios tanto para as que se 

encontram na rua, quanto para os que já reestruturaram seus domicílios. 

Destarte, entre a casa e a rua, a predileção será sempre viver na casa, atender aos 

padrões definidos socialmente de lar, família e trabalho. Não se deve apontar o viver em 

situação de rua como puramente uma escolha. São diversos os motivos que impulsionam o 

sujeito a viver em uma condição que por ninguém é vista como benevolente, agradável e 

confortável. As falas de nossos entrevistados desnudam o anseio de voltar a uma casa, a uma 

reestruturação familiar, a rotinas ditas sociais (como trabalho, momentos de lazer, dentre 

outros). 

 

3.2 Como me vejo e como sou visto: representações de criminalidade atribuídas à 
População em Situação de Rua. 

 

Noutro vértice, foi possível colher dos depoimentos dos participantes da pesquisa que 

estes relatam dois tipos de discursos dos quais a PSR é vítima. Inicialmente, há quem os 

considerem como criminosos. Noutra toada, como vítimas da atual organização social, tendo-

os por alvo de piedade. 

Abordemos as precitadas vertentes de forma individualizada. Quanto a serem 

criminosos, impende destacar que o conceito de crime, de onde se deriva o de criminoso, é 

extraído da parte dogmática e da criminologia, divisão da ciência penal, que por sua vez, é um 

grande  ramo da ciência jurídica. 
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Sem adentrar profundamente no assunto, em apertada abordagem, criminoso é aquele 

que praticou um fato definido como crime e foi regularmente processado e julgado por esse 

fato. Em tese, enquanto é possível o manejo de recursos jurídicos, a pessoa é considerada 

ainda inocente. 

Destaque-se também que o crime é espécie do gênero infração penal, as quais 

abrangem o crime e o instituto da contravenção penal, que seria, a grosso modo, uma infração 

liliputiana frente ao crime. 

 É fato que a pessoa em situação de rua pode praticar ilícitos – fatos menos grave, em 

que não se poderia concluir que, rigorosamente, em última análise, que ela seria uma 

criminosa. Mas, não é a questão terminológica que irá informar a ideia de que a PSR possui 

criminosos em seu meio. O que fará isso é o próprio ordenamento jurídico. Aqui calha 

lembrar o caráter emancipatório do qual falava o professor Boaventura de Sousa Santos 

(2009, p.194). Segundo o jurista, não é preciso haver uma revolução para emancipar os 

oprimidos. Isso pode começar a ser feito pela própria aplicação das normas já existentes. No 

caso, em favor da PSR. 

O que se está afirmando é que essa população não tem direito ao devido processo 

penal. O próprio Estado não se interessa a efetivar isso. Como o sistema carcerário já se 

encontra falido, retirar uma pessoa da rua e colocá-la dentro de um presídio é substituir um 

mau por outro, trazendo prejuízo ao próprio Estado, à medida que, quando o Estado detém 

uma pessoa, passa a ter responsabilidade pelo sustento dessa.  

É bem certo que a condição de rua torna o sujeito mais susceptível ao envolvimento 

com delitos. E, na conjuntura de análise, a PSR do município de Mossoró, em especial as 

pessoas acompanhadas pelo Consultório na Rua, sentiu-se à vontade para de forma 

transparente tratar sobre pendencias judiciais conosco. 

 Os relatos que tivemos foi que os crimes cometidos por parte desses sujeitos são 

tráfico de droga (e até então eles não sabem a quantidade de drogas com que foram pegas para 

se enquadrar como traficantes), além de acusações criminais por desordem social (desordem 

entendida por dormir em uma calçada de um grande comércio, ou mendigar na fachada de 

uma grande catedral da cidade – a população dita civil se sentiu ameaçada). 

A problemática disso é que quando alguém notícia qualquer fato em tese criminoso, 

imputando a autoria a uma pessoa que vive na rua, o Estado envia o seu braço de força, a 

Polícia, com o fito de aplicar um corretivo imediato e, para alguns, até eficiente. Destaca-se 
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que tal correção na maioria das vezes é feita às cegas, sem nenhuma prova cabal de que foi a 

pessoa que está na condição de rua que cometeu o ato delinquente. 

 
Eu vou contar para a senhora uma coisa muito ruim que aconteceu comigo na 
rua, porque na rua a gente é tratado como um bicho, ninguém escuta nós, 
ninguém nos considera. Eu estava um dia com meu parceiro deitado na calçada 
do mercado, quando os homens (a referência a policias em exercício) nos 
acordou com chutes dizendo que a gente ia aprender a não roubar mais naquele 
setor. Só que minha senhora, eu já fiz muita coisa errada, e sou homem pra dizer 
quando eu faço. Mas naquele dia eu garanto perante a virgem Maria que a gente 
não roubou nada. Não foi nós que arrombou aquela loja. Só que eles não queriam 
nem ouvir a gente, achou que tinha sido nós e veio pra cima (se refere a 
agressões físicas). A gente ficou moído, sem nem ter culpa de nada. Mas depois 
que eles bateram na gente, nos soltaram e ainda bem que não nos levou para a 
cadeia (Entrevistado 09). 

 

 

A ação supra fere não apenas a PSR. Mas o próprio Estado Democrático de Direito. 

Nesse contexto, a pessoa em situação de rua às vezes recebe ofensas físicas, podendo ter a sua 

liberdade restringida por um curto intervalo de tempo. Todavia, na maioria das vezes nada 

disso é formalizado. Não se instaura inquérito, não se investiga, o acusado não é formalmente 

acusado, nem se defende.  

Aqui ocorre uma demonstração do direito penal subterrâneo, o fenômeno jurídico-

social que alguns doutrinadores identificam na aplicação de sanções penais pelos agentes do 

Estado, fora do sistema normativo. Sanções paralelas, criadas, dosadas e aplicadas pelos 

próprios agentes públicos.  

No decorrer das entrevistas, as pessoas em situação de rua que alegavam serem 

tratadas diversas vezes como criminosas por pussuir antecedentes criminais. A resposta, na 

maioria das vezes, era no sentido de nunca terem sido regularmente processadas. As 

afirmações eram comprovadas em consultas realizadas no site do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio Grande do Norte. E o que chama a atenção é que algumas afirmaram já terem 

sido conduzidas pela autoridade policial.  

Mediante as falas colocadas por pessoas em situação de rua para nós, pesquisadores, a 

reflexão individual foi: estaríamos diante da prisão para averiguação, um resquício da época 

da ditadura? Em suma, muitas pessoas em situação de rua, que são injustamente rotulados de 

criminosas, nunca foram sequer regularmente presas, tampouco processadas, nem muito 

menos condenadas judicialmente. Com a devida vênia, “as pessoas em situação de rua são 

condenadas quase todos os dias pela sociedade que se diz civil”.  
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(...) nós da rua não queremos que as pessoas tenham pena da gente não, só nelas 
respeitar a gente já é o suficiente. Não ignorar a gente, julgar dizendo que somos 
drogados e vagabundos (Entrevistado 07). 
 
Quando a gente vive na rua as pessoas além de olhar estranho para a gente, 
muitas vezes xinga a gente, diz que somos vagabundos, bandidos, que só quer 
viver à custa dos outros (Entrevistado 10). 

 

(...) tem pessoas que ver a gente e quer ajudar, dá uma roupa, um prato de 
comida. Mas, tem outras que só sabe chamar a gente de drogado, bandido e 
vagabundo (Entrevistado 11). 

 

Quando eu vivia na rua tinha pessoas que me julgavam, falavam que eu tão nova, 
tinha força pra trabalhar e ser uma pessoa de bem, só que eu preferia viver na 
vida de droga e prostituição. Só que ninguém sabia o que eu tinha passado para 
está na rua (Entrevistado 15) 

 
A associação ao crime se apresenta como uma construção social que segrega e aflige 

uma parcela da população que chegou a condição de viver na rua. Mattos e Ferreira 

(2004,p.49-53) trazem em estudo as formas nas quais a sociedade tipifica as pessoas em 

situação de rua, a saber, vagabundas, sujas, loucas, perigosas e até dignas de piedade. 

 

Aqui (se refere a rua) a gente já escuta tanto as pessoas nos chamar de 
vagabundo, bandido, marginal. Que tem hora que eu me vejo assim como um 
vagabundo, desprezado que realmente não presto pra nada. Na forma que a gente 
vive, nas drogas, sem casa, sem nada, a gente não pensa no futuro, a gente não 
consegue fazer planos. É esperar que a gente vai se acabar mesmo. Só que tem 
dias que aparece uma pessoa que ajuda, diz que a gente vai sair dessa. ( 
Entrevistado 13). 

 

Sob o prisma dessa fala é necessário reportarmo-nos ao conceito trazido por Berger e 

Luckmann (1985, p.93) de que a identidade de um sujeito é forjada a partir de esquemas 

tipificadores, interiorizados e construídos nas relações sociais. Assim, nas relações 

interpessoais, são manipulados condutas e papéis que constroem personagens de “ser 

humano” subjetivamente apropriadas.  

Nesse talante, entende-se que os conteúdos simbólicos derivados das relações sociais 

se tornam referências que devem ser reproduzidas por todos que compõem a sociedade: é o 

dito normal. Mattos e Ferreira (2004, p.52) reforçam que mesmo os indivíduos que não 
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concordam com as tipificações dispostas na sociedade as compreendem como conteúdo de 

sentido e constroem sua identidade pessoal sob tais conceitos. 

 

 

As pessoas ver agente com um olhar de discriminação, as vezes parece que eles 
têm é pavor, nega até um copo com agua. E a gente que está na rua não é de 
fazer mal as pessoas não, eu mesmo nunca mexi com ninguém, nunca roubei. E 
se você está na rua e não sabe lidar, não ligar para o que as pessoas acham de 
você, você acaba se sentindo o que elas dizem de você (Entrevistado 07). 

 
 
Mediante as falas colhidas nessa pesquisa, somadas a resultados de outros estudos, 

podemos concluir que as muitas pessoas em situação de rua se apropriam das representações 

sociais a elas atribuídas e se condicionam à forma em que são julgadas. A pessoa na condição 

de rua precisa ser vista muito além daquela que está dormindo na calçada, nos bancos de 

praças ou debaixo do viaduto. Essa pessoa já teve um lar, uma cama e precisa ser 

compreendida a partir das causas motivacionais que a levaram à condição de rua.  

Mattos (2003, p. 37) aponta que as pessoas em situação de rua começam a viver em 

uma espécie de sub-mundo, a viver em uma condição paralela ao que entende por sociedade 

(um outro mundo). “Ela começa a ver as pessoas que vivem nesse outro mundo como se 

fossem ETs, como se fossem pessoas superiores a ela ao máximo”. 

 

 
Assim, tem pessoas que tratam a gente bem, que ajuda. Mas tem pessoas que nos 
trata pior que bicho, manda a gente ir embora, nos ameaça, diz que a gente tem 
catinga (mal cheiro), nos chama de bandido, vagabundo que está fugindo da 
polícia – diz até que vai chamar a polícia pra gente. Mas também eu entendo, as 
pessoas têm medo, porque quando um rouba, todos levam a culpa, é como se 
fosse a identidade ruim que todos da rua começam a ter, de bandidos. Eu entendo 
eles (Entrevistado 05) 

 
 

O sujeito em situação de rua por vezes incorpora uma visão de si mesmo com menos 

valia. Passa a se enxergar a partir do fracasso e reforçam a identidade de inútil, de descarte 

social e de não cidadão. E, mesmo com a capacidade que esse sujeito tenha, ele não progride 

em mudar sua atual condição de vida.   

A ideia de que a população de rua deve ser objeto da comiseração pública não é bem-

vinda por parte dos seus destinatários. Uma parte das pessoas que vive nessa situação possui 

plenas condições e aptidão para o trabalho, não desejando atos de piedade, e, sim, oportunidade.  
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Por incrível que possa parecer, as pessoas em situação de rua, no modelo delas, chegam a 

construir um patrimônio fruto do seu trabalho – quase sempre informal de vigiar carros no centro 

da cidade ou outras atividades. Ocorre que esse patrimônio quase sempre não sai do contexto da 

rua, pois até para a realização de negociação e transações com outras pessoas, há alguns que 

mostram receio de que o dinheiro possa ser compreendido como de origem ilícita, quando, na 

verdade, é o próprio dinheiro que os ditos cidadãos entregam diariamente no semáforo, no 

estacionamento.  

 

 
Na rua não tem só bandidos como todo mundo pensa. Tem muita gente de bem, 
que não mexe com ninguém. Pede alguns trocados, usa sua droga. Cada um 
respeita cada um. As vezes aparece um para nos incentivar a fazer coisa errada, a 
roubar, a trabalhar com drogas. Só que eu nunca quis me envolver com essas 
coisas pesadas (tráfico de drogas e roubos), sou mais lavar um carro ter meus 
trocos, comprar minha droga e ficar na minha (Entrevistado 14). 
 
 
Nós quando estamos na rua, por mais que a sociedade nos ache bandidos, nós 
trabalhamos. Certo que nosso trabalho não é o de receber os direitos e tudo. Mas, 
eu pelo menos não sou um homem preguiçoso. Eu corro atrás, pastoro um carro, 
lavo carro, varro as calçadas de alguns comércios por aqui, já coletei material 
para reciclar – parei porque não estava dando dinheiro. E assim tenho meus 
trocados. Só que as vezes não consigo comprar em uma loja de sapato grande, 
porque o pessoal que trabalha lá fica me olhando de forma estranha, isso é 
achando que eu vou assaltar ou pedir dinheiro (Entrevistado 08). 
 

 

Nesse ínterim, percebemos que existem pessoas na condição de rua com diversas 

capacidades e até interesse para fazer. A força de trabalho não é algo distante desses sujeitos, 

contrariamente ao que se desenhou no imaginário social de que “a PSR é um bando de 

vagabundos que não querem trabalhar e só querem a curtição de um dinheiro fácil”.  

 A ideia construída a partir de nossa vivência de pesquisa nas ruas é de que a população em 

situação de rua é formada por sujeitos que já tiveram domicílios, possuem níveis de escolaridade 

diferentes, porém não são pessoas aculturadas. O estereótipo negativo e discriminador que 

adjetiva os sujeitos em situação de rua é forjado e replicado por uma sociedade que nunca foi à 

rua conhecer os que nela vivem.  

 A representação social que as pessoas em situação de rua têm é de vadiagem, drogadição, 

inutilidade, descarte social, criminalidade e fuga. O lamentável é que por diversas vezes os 

sujeitos nessa condição interiorizam a tipificação a eles atribuídas e cada vez mais se condicionam 

a viver na rua. Assim, não criam expectativas ou, ao menos, iniciativas de mudança. Eles se 

acomodam ao contexto de vida. 
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Por fim, atos criminosos são mais realizados por domiciliados do que propriamente por 

quem vive na rua. O prejulgamento e a rotulação feita sobre a PSR se configura como uma 

violência em diversos aspectos. Às vezes até as travessias de piedade tentam impor restrições à 

autonomia, à liberdade e à dignidade da população em situação de rua. 

 

3.3  Representações de violência nas formas de (sobre)viver nas ruas 
 

 A rua tem sido um campo em que a violência é desnudada em amplo conceito. Pessoas 

chegam a situação de rua, diversas vezes, vitimadas por uma violência domiciliar e a rua 

passa a ser vista como um campo de fuga. Só que as praças, becos, calçadas e vielas não 

contam com uma seguridade para se viver, já que a rua é um ambiente em que atos violentos 

se perpetuam. 

A maioria dos participantes de nossa pesquisa apresenta uma ótica acerca da violência 

no aspecto físico. Muitos classificam a violência como o pontapé, chute, soco, as lesões 

geradas por paus, facas ou arma de fogo, sofridas ou dispendidos a alguém de forma 

intencional afim de gerar sofrimento. 

Durante a observações e interações com o público dessa pesquisa, mediada pelo 

Consultório de Rua, foi identificado que tantos os homens como as mulheres sofrem ou já 

sofreram violência estando na condição de rua. 

 

                    Figura 7 Gráfico Estático da PSR que foi vítima de violência. 

 
Fonte: Relatório Municipal da População em Situação de Rua – Mossoró/RN. 
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Os dados retratam que foram vítimas de violência, estando em condição de rua, 

aproximadamente 65% (sessenta e cinco por cento) de homens e mulheres. E isto se diz a 

respeito da violência física (BRASIL, 2019, p.26). 

 Os percentuais aumentariam, e acreditamos que chegaria a 100% (cem por cento), se 

alargarmos a conceituação de violência, agregando os aspectos estrutural, social e 

psicológico. O viver na rua em si, com as condições de precariedades alimentar, higiênica, de 

segurança, de ensino e de lazer, já pode ser entendido como violência.  

A apresentação dos índices referentes aos agentes promotores da violência contra 

homens e mulheres que vivem em situação de rua, no município de Mossoró, estão 

distribuídos da seguinte forma: 

 

 

Figura 8 Gráfico Estatístico da violência sofrida por homens em situação de rua 

  - distribuição por agentes causadores  

 
Fonte: Relatório Municipal da População em Situação de Rua – Mossoró/RN. 

 

 

Compreendendo que o gráfico acima se remete à violência física contra homens que 

vivem em situação de rua, os policiais são apresentados majoritariamente como agentes 

causadores das agressões. Seguindo os dados estatísticos, os próprios moradores de rua 

também são apontados como agressores. Assim, dos homens que foram vítimas de agressões 

na condição de rua, 41% (quarenta e um por cento) foram agredidos apenas por força policial, 

e outros 41 %(quarenta e um por cento) já sofreram agressão por policiais e também por  

pessoas em condição semelhante a que vivem (BRASIL, 2019, p.26).  
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A violência na rua acomete a todos, independentemente do gênero. Quando o público 

é feminino, a distribuição dos agentes causadores é apontada da seguinte forma: 

 

              Figura 9 Gráfico Estatístico da violência sofrida por homens em situação de rua 

 
Fonte: Relatório Municipal da População em Situação de Rua – Mossoró/RN. 

 

Tem-se que, do público feminino que está na condição de rua e sofreu violência, 78% 

(setenta e oito por cento) dos casos relatados foram de natureza sexual; 11% dos casos de 

violência foram perpetrados por companheiros fixos e o mesmo percentual, 11%, por outras 

pessoas em sua mesma condição (pessoas em situação de rua) (BRASIL, 2019, p.26). 

Um adendo importante é que as mulheres em situação de rua são ainda mais 

vulneráveis a violência de ordem física, psicológica e sexual, quando comparadas aos 

homens. É bem certo que algumas dessas mulheres condicionam a conjunção carnal à troca de 

dinheiro ou droga. Por diversas vezes, elas não são respeitadas e acabam sofrendo estupros.  

Além dos percentuais supracitados, as duas participantes de nossa pesquisa, de sexo 

feminino, nos relataram situações de violência sofridas na condição de rua: 

 

Na rua toda mulher é mais frágil, o homem é mais forte e ele quer usar a força 
para mandar. Eu já sofri muita violência, tanto de surra, chutes, tapas, como de 
me obrigar a fazer relação sem eu querer. E na rua a gente tem é que pensar nas 
formas de se defender (Entrevistado 07). 
 
 A violência sempre esteve presente na minha vida, hoje eu não sofro mais 
violência. Eu fui para a rua, como eu já disse, porque perdi meus pais, fui morar 
com um tio que era violento comigo e no dia que ele me abusou eu saí da casa 
dele. Mas quando eu estava na rua eu apanhava de um companheiro que arranjei 
na rua, no começo ele era só amor, dizia que ia me tirar das ruas, só que depois 
ele ficou muito violento, pegava minha droga, me batia quando estava irritado. 



  
 

 
73 

 

Eu acho que como nós somos mulheres eles nos veem como fracas, e a gente tem 
que fazer tudo que eles querem (Entrevistado 15) 
 

As mulheres em situação de rua se reconhecem enquanto mais vulneráveis à violência. 

Além das precárias condições de (sobre)vivência, submetem-se a agressões constantes 

realizadas por aqueles que se dizem “companheiros”. Por vezes, elas não detêm da mesma 

condição e força física para se defender de agressões físicas, e pensam em outras estratégias 

comportamentais, na tentativa de diminuir a vulnerabilidade. 

Enquanto pesquisadores afinados na observação e interação constantes à PSR, e até 

durante as abordagens sociais realizadas juntos ao consultório de rua, pudemos classificar 

estratégias pensadas pelo público feminino para servir como barreira e dificultar agressões de 

ordem física ou sexual, a saber: o retardo na higienização pessoal (quanto mais tempo elas 

passam sem tomar banho, menos propicias estarão ao desejo sexual masculino); a 

aproximação ao homem que tem a postura de liderança (geralmente a PSR se rearranja em 

grupos e o membro mais experiente – o que tem mais tempo na rua – serve de orientador aos 

demais, esse será considerado o líder); a aquisição individual de entorpecentes, mesmo que o 

consumo seja em um grupo; procurar ter cabelos curtos e vestir roupas frouxas (evitando a 

sensualidade).  

Se a mulher que se enquadra na tipificação social de cidadã, quando sofre violência, 

precisa enfrentar barreiras da discrição para efetivar denúncias e punições ao agressor, quiçá a 

mulher em condição de rua, rotulada por inutilidade, vadiagem, drogadição e preguiça.  

O que se deve atentar é que a violência contra mulher deve ser combatida. Mulheres 

procuram a rua por serem violentadas, mas, quando essas mesmas mulheres chegam na 

condição de rua, ainda continuam sofrendo com a violência. Rosa e Bretas (2105, p, 297) 

apontam a necessidade de se ampliar a discursão sobre a violência que sofrem as mulheres 

que estão na situação de rua. 

 

Mulheres vítimas de violência precisam de proteção efetiva para sentirem-se 
encorajadas em denunciar o agressor em meio às ameaças e riscos de serem 
novamente violentadas e até mortas. Para tal, a resposta do Estado e da justiça 
precisa ser mais ágil na punição do agressor, e a mulher ter, à disposição, 
alternativas para se livrar da violência doméstica, na ausência de apoio familiar e 
autonomia de renda, sem que a vida nas ruas lhe figure como única possibilidade 
ROSA E BRETAS (2105, P, 298). 
 
 

  Fazendo um paralelo textual, trouxemos uma situação de nítida violência contra 

mulher presenciada pelos pesquisadores, ao peregrinarem nas avenidas da cidade, fato 
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registrado e referenciado no diário de campo construído durante a coleta de dados dessa 

etnografia: 

 

Vivencia situacional 1  

 

Mossoró-RN, 18 de março de 2019 

 (...) no perímetro da avenida Jerônimo, deparamo-nos com um grupo de aproximadamente 

10 pessoas, sendo 02 mulheres e 08 homens, estavam se preparando para iniciar o uso de 

drogas. Era aproximadamente 20:30 e a previsão da chegada da droga era de 21:00 – 21:30, 

por consequência disso não conseguimos ficar por muito tempo, encerrando nossa visita as 

21:10. A bem da verdade, nossa presença poderia “atrapalhar a entrega da droga” – fala um 

dos sujeitos em situação de rua. Das duas mulheres que participavam desse grupo, uma era 

puérpera (7º dia pós-parto) e, por opção, não ficou com o recém-nascido. Segundo ela a 

criança foi adotada no hospital mesmo, por uma de suas irmãs. Essa mulher chorava muito, 

tinha o olhar fixo, e por mais que os profissionais do consultório insistissem em uma escuta 

qualificada, não se abria para dialogo naquele momento. Apenas as lagrimas banhavam seu 

rosto. Depois de um tempo ela balbuciou palavras como “eu queria meu filho, mas não 

consigo deixar a droga”, “ não dá para meu filho viver comigo, ele vai morrer logo”. Então, 

com olhar prognostico, entendemos que ela tem predisposição para desenvolver depressão 

pós-parto. Alimenta em si uma culpa por estar distante da criança, ao mesmo tempo que 

mostra que não consegue se desvencilhar da droga e é racional em perceber que o ambiente 

em que vive é insalubre à sobrevivência de um RN (recém-nascido). Assim, precisa escolher 

entre o filho ou a droga. A segunda mulher é objeto de maior cuidado para o consultório, 

tendo em vista o estado gravídico em que se encontra (34 semanas de gestação). Desde o 

início da gravidez faz uso de drogas como crack, maconha e álcool. Quando indagada pela 

equipe sobre como estava, ela se pronunciou que estava bem e que, no mais tardar, em duas 

semanas irá se recolher na casa de um familiar (prima) em um bairro mais distante do centro 

(Abolição V), porque estaria mais próximo do parto e queria que, pelo menos nos primeiros 

dias de vida do filho, estar mais distante da rua, ressaltando sempre: “se eu conseguir”.  

Relatou, inclusive, que estava correndo um certo risco, pois tinha sido “jurada” – isso se 

referindo ao vendedor de droga com o qual está inadimplente: “estou devendo umas pedras, 

e ele me deu até semana que vem para pagar a ele, senão eu vou para a faca”. Essa mesma 

mulher nos relatou que já sofreu com muita agressividade na rua, tanto por pessoas que 
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estão na mesma situação que a dela, como por donos de comércios e casas em que ela é 

pedinte. Narrou que já tinha sofrido um atentado, quando dormia na calçada de uma loja: 

disse que, de repente, chegaram duas pessoas de preto e laçaram sobre ela golpes com arma 

branca. Na hora do atentado transeuntes que estavam próximos (segundo ela, anjos enviados 

por Deus) a ajudaram, chamando o serviço de emergência médica. Ela chegou a ficar 

hospitalizada por quase 3 meses. Transcorrido esse período, retornou às ruas. Então, devido 

sua história pregressa, ela estava decidida a procurar ajuda familiar, estando ciente de que, 

nas condições atuas, seria inviável a sobrevida de um RN. Relatou ainda que estava sem 

colchão para repouso pois “a polícia pegou meu colchão e picotou todinho e jogou depois do 

bueiro”, disse concluindo a frase com um palavrão. Depois desse episódio ela disse que saiu 

do local em que estava (próximo a uma loja de frutas) e se juntou ao grupo abordado, em que 

eles se articularam e falaram com o dono da empresa em que eles ficam na calçada, o 

combinado seria o seguinte: A partir das 19h eles podem ficar na calçada, porém as 6:00h 

ninguém pode continuar na calçada, com exceção dos domingos. (Grifos Nossos, Diário de 

Campo, p.50) 

 

 Essa situação foi apenas uma das mais diversas em que presenciamos a violência em 

amplo conceito. As pessoas em condição de rua estão susceptíveis a praticamente todos os 

tipos de violência e suas condições de vulnerabilidade social as tornam ainda mais vítimas. 

Quando delineamos a situação supracitada sobre as duas mulheres, podemos destacar a 

presença da violência psicologia, quando uma se distancia do seu filho, outra recebe 

sucessivas ameaças violentas e tem seus “bens” (o colchão em que dormia) destruídos. 

Somadas à questão psicológica, as agressões físicas vitimam praticamente todos que vivem na 

rua. 

 A dinamicidade que encontramos na rua nos aguçou a percepção de que as pessoas 

que nela vivem, além de serem vítimas da violência, por diversas vezes configuram como 

agentes executores de violência. Nesse campo, os sujeitos naturalizam as questões de 

violência, como forma de reestruturar uma organização na rua e até mesmo manter o poder, 

que é orientador das condutas humanas.  

Há quem diga que as utilizações de meios violentos servem para manutenção da 

sobrevivência na rua. Foi possível a constatação de que a violência é um expediente ordinário 

e, na visão dos entrevistados, praticamente necessário para a sobrevivência. 
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(...) não vou mentir para você, tem hora na rua que a gente precisa da violência 
para se defender. Na rua todo mundo tem medo. Eu te pergunto: a senhora não 
tem medo de sair para a rua tarde da noite? Pois imagina a gente que vive na rua, 
dorme, come e tudo mais. Então a gente tem que estar pronto para caso alguém 
chegar com violência nós se defender. A maioria de nós anda com uma faca ou a 
gente pega uma pedra no meio da rua mesmo, a gente se arranja para não ficar só 
apanhando. Só que nos homens (os policiais) que a gente não pode bater né? 
Tem que apanhar caladinho (risos). (Entrevistado 10) 

 

Na rua como tem muita violência, a gente procura ter coisas para se defender. Eu 
tenho minha pexeirinha aqui (retirou pequena faca para mostrar ao entrevistador, 
a guardava próximo aos seios), já precisei dela muitas vezes, e tem me salvado. 
Quando chegam perto para judiar de mim, eu não quero nem saber eu furo 
mesmo. Eu fico só no meu canto não mexo com ninguém, mas se vier embaçar 
para mim, mesmo que sendo mulher eu me defendo (Entrevistado 07). 

 

(...) depois que a gente forma os grupos na rua, que nem são muito grandes, a 
gente deixa as ruas mais divididas. Como se uma pessoa do meu grupo tem uma 
rincha com o grupo da outra rua, os do nosso grupo evita passar por lá para não 
dar treta (se refere a briga, confusão) (Entrevistado 11). 

 

 

A violência, consoante os entrevistados, é um mecanismo para manutenção de espaço 

e respeito perante os demais colegas que compartilham da mesma situação. Interessante notar 

aqui que, a despeito da PSR saber que ocupa um espaço público, existe um sentimento 

subjacente de pertencimento e defesa daquele espaço frente a outros grupos. 

E nesses espaços definidos por pequenas reuniões de pessoas em situação de rua, há 

um sujeito de voz altiva sobre os demais, alguém que tem maior respeito no grupo, 

destacamos uma situação para melhor entendermos como atos violentos são usados como 

ferramentas de manutenção da ordem na própria população de rua: 

 

        Vivencia Situacional 2  

 

Mossoró-RN, 20 de fevereiro de 2019 

“(...) Quando ainda dialogávamos sobre questões de saúde, começou-se um 

burburinho. A corneadora da equipe do Consultório na Rua se aproximou para ver o que era. 

Agora a temática da discussão era sobre um dos sujeitos que possivelmente tentou abusar de 

uma mulher (também em situação de rua). Nesse diálogo se percebe nitidamente que na rua 

também há uma hierarquia de poder delimitada. Caso a temática em pauta fosse corroborada 
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pela própria vítima do atentado, o sujeito iria “pra faca” – fala de “pai Fernando17”. 

Fernando, sexo masculino, aproximadamente 37 anos, estabeleceu uma certa ordem nas 

limitações de rua próximo a Catedral Católica central da cidade. Nessa área, junto com o 

seu companheiro “negão” (homem, de aproximadamente 45 anos), estabeleceu um território 

“pacífico” em que as pessoas que vivem nesse território, em grande maioria usuários de 

álcool e outras drogas, devem respeito e obediência aos “comandantes”. Como eles 

estabelecem esse poder? São os que estão a maior tempo na condição de rua, mantendo-se 

vivos mesmo na situação de insalubridade e insegurança, além de intermediarem o uso da 

droga – destacamos que não se enquadram como traficantes (a intermediação de drogas aqui 

colocada é na indicação de onde a droga geralmente é vendida para consumo), além de que, 

se preciso for, eles usam a própria força para estabelecer ordem e submissão. A nossa 

presença em nada intimidou a troca de ameaças e discursos violentos. Como eu 

(pesquisadora) era nova na área, só foi me colocado pelo próprio “pai Fernando” que eu 

não me assustasse, ele só estava colocando “ordem no bagulho (no grupo)”. Observa-se uma 

imposição de ordem por intermédio do terror, da ameaça, em que todos estão cientes que o 

descumprimento pode gerar situações de violência física e até homicídios” (Grifos Nossos, 

Diário de Campo, p.38). 

 

Logo, a rigor, como o espaço é público, não há um “direito” de ocupar com 

exclusividade determinado espaço na rua. Socialmente, entretanto, parte da PSR passou a 

praticar esse conceito entre si e utilizar da violência para fazer valer essas regras por eles 

mesmos impostas. E, na fala de um dos nossos participantes, colhemos a seguinte informação:  

 

Uma coisa eu vou te dizer, na rua a gente tem grupos, pessoas que se juntam 
sabe?! E tem o grupo do bem, que eu participo, eu não roubo, não faço violência 
com as pessoas, e tem o grupo do mal, eles são tão aviciados  que batem, 
roubam, fazem de tudo pelo pó. E se eu sou de um desses grupos eu não posso ir 
para área do outro (Entrevistado 05). 
 
 
Na rua, tem uns que ajudam os outros, mas, tens uns que não quer saber, quer 
pegar droga um do outro, bate nos outros, e isso está errado. Se a gente está tudo 
aqui na rua, nós era para ser tudo irmão, sem briga. Só que nem todos agem 
assim (Entrevistado 10). 

                                                           
17 Como se trata de um nome de batismo de rua, conservamos sem prejuízos éticos, uma vez 
que a identidade do sujeito está sendo preservada no anonimato. O que se utiliza para 
identificação é um pseudônimo.  
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Segundo os entrevistados, a prática da violência está muito ligada ao consumo de 

drogas, pois, quando sob o efeito imediato das substâncias entorpecentes, os usuários ficam 

mais propensos à prática da violência. 

Sobre isso, transcreve-se partes de nossas entrevistas: 

  

Também acontece muito do nosso grupo um brigar com o outro, a gente mesmo 
se desentende e fura um ao outro, é mais quando estamos na lombra 
(Entrevistado 05). 
 
Eu tenho muitas marcas da rua (mostra parte do corpo com cicatrizes), essa nos 
rosto foi numa briga e o cara me deu uma pedrada,  essa no braço foi uma facada 
e aqui na perna foi a polícia no dia que eu estava muito doidão colocando boneco 
na rua (estava sobre efeito de alucinógeno, e fez baderna publica). (...) eu não 
fiquei só apanhando não, nesses dias de briga eu me atracava com os caras, só 
soltava quando um dos dois estavam quase morto ou quando alguém vinha 
apartar, logo a gente tudo drogado, ai nem sente na hora. Eu estou contando isso 
para você, mas sei que agir muito errado, na rua a gente fica mais violento, sabe? 
Sai da rua, e para ela não quero mais nunca voltar (Entrevistado 09). 
 
 

Segundo Frangella (2009, p.365), a violência e agressividade estão presentes no 

cotidiano da PSR e o mais evidente é a vulnerabilidade corporal que essas pessoas tem no 

espaço da rua. A autora coloca a agressão corporal como algo sempre iminente e efetuado 

sobre as pessoas que vivem na condição de rua.  

Nessa mesma referência bibliográfica, há uma discussão de um caso de violência em 

específico: o atear fogo nos habitantes de rua. “Com seu efeito rápido, irreversível, doloroso e 

extensivo ao corpo todo, o fogo provoca o risco iminente da mutilação e da morte” 

(FRANGELLA, 2009, p.367). Essa prática violenta foi comum em grandes metrópoles. 

Pessoas em condição de rua eram cruelmente violentadas e assassinadas. 

A bem da verdade, fatos semelhantes ao supradito não aconteceram em nosso 

município de pesquisa e velamos para que não os aconteçam. Porém, ao peregrinar pelas ruas 

construindo essa etnografia, foi observado o uso do fogo contra pessoas em situação de rua 

em um contexto estrutural. 

 

Vivencia Situacional 3 

 

Mossoró- RN, 24 de abril de 2019 
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O fim de nosso período de coleta já está bem próximo. Passamos por diversas 

situações de nítida violência para com as pessoas em situação de rua. Interpretamos a rua 

como um dos ambientes mais propícios para execução de atos violentos, agressivos e cruéis. 

E nós, enquanto pesquisadores, pensamos que já tínhamos visto de tudo, e um fim de tarde 

que nos surpreende. Hoje, aproximadamente as 17h35min (dezessete horas e trinta e cinco 

minutos) quando passávamos próximo ao local que comumente pessoas de rua se juntavam – 

Predio comercial abandonado, na rua Dom Pedro II, vimos uma espécie de desocupação 

intransigente. É certo que as pessoas em situação de rua não detêm de muitos bens materiais, 

porém, quando organizadas, conseguem colchoes, papelões e cobertas para horas de 

descansos. E, na fachada desse prédio, ora abandonado, um grupo de pessoas em situação de 

rua “guardava” seus únicos pertences – 2 colchoes, alguns papelões e 3 cobertas. A 

necessidade de se conseguir dinheiro na rua existe e, no período diurno, as pessoas que 

compõem tal grupo se dispersam na tentativa de ganhar alguns trocados, voltando a se 

encontrar no mesmo local no fim da tarde. E, exatamente nesse dia, um dos indivíduos que 

compõem o grupo se deparou com os seus “bens” em chamas e chorou. O prédio comercial 

agora tinha dono e uma reforma iria ser iniciada no local. Sem hesitar, juntou-se tudo que 

estava ao redor do prédio com similitude a lixo e se ateou fogo. A pessoa responsável pela 

prática higienista tinha ciência que o que estava sendo queimado pertencia aos sujeitos em 

situação de rua; porém continuava seu “trabalho” dizendo: “assim vocês saem mais rápido 

daqui. A realidade mudou, procurem outro canto para ficar”. O que pudemos ler sobre tal 

fato foi a tentativa de consumição e afastamento dos que vivem nas ruas. Como moralmente 

não se pode abater o corpo desses sujeitos, exaurir quaisquer extensões que os lembre 

conforto e dignidade é a escolha. Mesmo que tal fato não seja classificado como violência no 

ordenamento jurídico, nós o vimos como drástica e abusiva violação. Deveras, a violência se 

materializa na rua por atos físicos, mas também por atitudes que causam sofrimento 

psicológico intencionalmente. E os que na rua vivem são mais vulneráveis à dor da violência 

(Grifos Nossos, Diário de Campo, p.50). 

 

Por esse vértice, percebe-se que a PSR sofre forte pressão de uma violência externa a 

si. Cabendo à comunidade científica se debruçar sobre diversos grupos vítimas da violência, 

como imigrantes, homossexuais, índio, urge atentar igualmente para a PSR.  

As pessoas nessa situação, às vezes, sofrem uma dupla hostilidade: além de estarem 

em situação de rua, são homossexuais ou imigrantes, por exemplo. Logo, essas pessoas já 
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seriam vítima de violência em diversos locais do mundo. Somado a isso, ainda estão em 

situação de rua, o que as marginalizam, praticamente, duas vezes. 

Essa violência é exercida por pessoas de forma individual, grupos sociais e pelo 

próprio Estado, em algumas situações. Obviamente que aqui se emprega o termo violência no 

seu sentido mais amplo possível. De igual sorte, há que se destacar que não existem números 

precisos que quantifiquem a violência (de amplo conceito) ocorrida na rua.  

Deveras, no mais das vezes, os fatos envolvendo a PSR são contabilizados (e quando o 

são) em outros índices, de maneira a não integrarem um banco de dados exclusivo, apto a 

fornecer melhores informações ao Poder Público e à sociedade civil organizada. A PSR sofre 

a invisibilidade inclusive nesse sentido. As pessoas em situação de rua estão à mercê das 

violências psicológica, institucional e física. 

Nessa toada, Markinhus Souza, conselheiro do CNDH e representante do Movimento 

Nacional de Meninos e Meninas de Rua afirmou que “o principal dado que se tem hoje sobre 

a população de rua é a própria falta de dados que digam nacionalmente quantas pessoas estão 

nas ruas e quantas estão sendo mortas” (BRASIL, 2018, p.1). 

A violência que a PSR é vítima se torna muito mais grave, inclusive, que aquelas que 

muitas vezes falsamente é acusada de cometer. Não se está falando em compensação de 

culpas, evidentemente. Apenas, sublinha-se o fato que a PSR é diuturnamente vítima de várias 

infrações, sem que não se tenha nem mesmo, notícia. 

O Estado deveria dar atenção devida a esses casos. Em determinadas situações, 

tratando-se especificamente dos homicídios, a PSR pode ser vítima do crime de genocídio 

previsto no art. 1º da Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956. Com efeito, dispõe a citada 

norma que: 

 
Art. 1º Quem, com a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, 
étnico, racial ou religioso, como tal: a) matar membros do grupo; b) causar lesão 
grave à integridade física ou mental de membros do grupo; c) submeter 
intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a 
destruição física total ou parcial; d) adotar medidas destinadas a impedir os 
nascimentos no seio do grupo; e) efetuar a transferência forçada de crianças do 
grupo para outro grupo. 
 
 

Fala-se em maior atenção dos órgãos estatais, pois maior parte da violência e crimes 

praticados contra a PSR poderia ter sido federalizado. Explique-se: o ordenamento jurídico 

pátrio prevê que quando alguns crimes representem uma grave afronta a direitos humanos e 

em seja verificada a dificuldades dos órgãos de persecução penal local, o Procurador Geral da 
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República – PGR poderá apresentar um incidente de deslocamento de competência perante o 

Superior Tribunal de Justiça – STJ, com o fito de deslocar a competência para a investigação 

do crime para órgãos federais. 

A legislação brasileira se esquece literalmente da PSR. Normas de fundamental 

importância quando se fala em urbanismo são o Estatuto das Cidades e o Estatuto das 

Metrópoles. Estas normas poderiam trazer algumas disposições assegurando direitos à PSR. 

Infelizmente, parece que o Estado quando edita uma norma se referindo à PSR, sempre 

veicula apenas comando como “ofice-se o Batalhão de Polícia para que acompanhe a 

diligência” ou “cumpra-se”, fazendo constante alusão à retirada forçada da PSR de onde ela 

esteja. 

Repise-se que a PSR é vítima de mortes, lesões corporais, estupros e injúrias, quase 

todas “invisíveis”, desconsiderados pela grande mídia, pelos órgãos do Estado e pela 

sociedade civil. Há quem fale, no âmbito jurídico, na dupla vitimização do ofendido. Em 

apertada síntese, isso ocorreria quando a pessoa (geralmente vítima de violência sexual na 

origem dos estudos do termo) procura os órgãos estatais com o fito de solucionar sua dor, e 

recebe destes um tratamento tal que é como se tivesse que suportar o sofrimento inicial 

novamente. 

Com a PSR, o fenômeno é parecido. Quando são vítimas, se sentem impotentes de 

buscar ajuda. Quando buscam, são consideradas como culpadas. Estão na rua, logo, inseguras. 

Se estivessem em um abrigo, isso não teria ocorrido. Trata-se de um drogado que pode estar 

delirando ou ter sido ele o causador de uma ação violenta. É essa ideia que se tenta reproduzir, 

fazendo aumentar a dor dos que já tanto sofrem. 

Durante a pesquisa, entre várias entrevistas, há narrações de pessoas que foram 

surpreendidas por agressões físicas e verbais. E, quando se interpreta esses relatos, percebe-se 

que a motivação do agente do fato criminoso era apenas em razão de as vítimas serem a PSR. 

O Estado, então, tem se mostrado em omissão nesse aspecto. Descuida-se do fato de 

que a vivência na rua deveria ser visualizada pelos órgãos de pesquisa como um fenômeno, 

tingida de cores vivas, e não opacas. As pessoas não estão na Rua, de plano, em razão dela ser 

bonita, agradável ou por causa da droga. Essa conclusão é superficial. Ao se estudar esse 

fenômeno, é possível visualizar o sucesso ou insucesso de um modelo econômico, da geração 

de empregos, a eficiência das políticas públicas, ou seja, toda uma conjuntura política e social 

que propicia a chegada das pessoas à PSR. 
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(...) aqui na rua tudo muda muito, a gente tem que seguir o ritmo. Quando o 
tempo das festas chegar (se refere as festividades culturais da cidade- período 
junino) a gente não pode ficar na rua da catedral, porque a sociedade não gosta 
muito, tem medo. A gente sai, a polícia sempre avisa para a gente não ficar 
nessas ruas quando tem muita gente por aqui. Mas assim, quando tem muita 
gente, nós não fuma perto da catedral, mas passa pra pedir uma ajuda (tem 
sentido de pedir dinheiro) (Entrevistado  12). 
 

Ainda nesse quadrante, o Estado promove a violência através de ações higienistas. O 

Poder Público cria projetos de revitalização de espaços públicos, sem ouvir os que ocupam os 

ditos espaços. O prazo para desocupação geralmente é exíguo. O local para onde a PSR será 

temporariamente levada é incerto. Na mudança, o Estado junta os que já decidiram viver 

distantes, distancia os que decidiram viver unidos. Trata a PSR como um grupo sem valores, 

sem interesses, sem vontade. E, assim, figura como um dos maiores promotores de violência à 

PSR. 

 Em apertada síntese, a violência leva diversas pessoas a viver em situação de rua. 

Nela, emprega-se a violência como um expediente necessário à sobrevivência, defendendo a 

vida, a família, os meios de obtenção de suprimento e gerando uma espécie de ciclo da 

violência. A rua, assim, ainda que um dia tenha sido a única saída para a população sofrida 

que nela chegou, na verdade, só agrava os quadros social, de saúde e de realização humana da 

população que lá habita. 

Condições de ordem conjuntural estão associadas ao aumento dessa violência. A rua 

muda a personalidade das pessoas, lamentavelmente, para pior. 

 

 
Eu não me vejo como uma pessoa que gosta de violência, mas assim, quando a 
gente fica muito na rua a gente vai aprendendo muita coisa, ver muita coisa 
errada, e as vezes acaba fazendo o errado. Mas nessa questão de violência, eu só 
faço violência se fizerem comigo (Entrevistado 01). 
 
 
Na rua a gente começa a fazer coisas que a gente nunca imaginou, porque eu 
nunca que imaginei ficar assim, pedindo, incomodando as pessoas, as vezes 
procurar uma comida no lixo, dias sem tomar banho. Antes eu tinha minha casa, 
tinha meus filhos. E a droga me trouxe para a rua, e aqui faço coisas que nunca 
imaginei. (Entrevistado 04). 
 
 

A vivência na rua faz com que as pessoas passem meses e anos, de forma contínua, 

convivendo com ameaças, incertezas, doenças. Enquanto a maioria da população, após um dia 

exaustivo de trabalho, vai para um ambiente que lhe propicia (ao menos, essa é a ideia) um 
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mínimo de conforto e segurança, a PSR permanece em um local exposto a diversos tipos de 

perigos. 

A sensação de segurança é praticamente nula. Enquanto parcela da população vê no 

aparato da força estatal um recurso que poderá ser acionado em seu favor na hipótese de 

alguém lhe subtrair um bem ou causar qualquer outro dano, a PSR acredita que a qualquer 

momento este mesmo aparato poderá ser usado contra si. Além de acreditarem que, nesse 

contexto, esse mesmo aparato nunca será usado em seu favor. 

 

Não tem uma pessoa que não chegue na rua e não sinta violência, se alguém 
disser que não sente, está mentido. Porque quando a gente está na rua, com os 
vícios a gente fica mais exposto a briga. E a sociedade não nos ajuda, tem medo 
da gente (...) teve um dia que eu na rua, fui dormir, e roubaram minha bolsa com 
os meus documentos e duas camisas que eu tinha. Quando chamei a polícia que 
ia passando, disse para aos caras (os policiais) eles fez foi rir; eles só trabalham 
pra sociedade, pra gente de rua não. Depois que isso aconteceu comigo, tento 
chegar cedo aqui no Lar, pego a fila para ver se durmo mais seguro (Entrevistado 
03). 

 

Enquanto alguns podem apresentar sinais de estresse após um dia em que enfrentou 

mais filas do que o que está habituado, para a PSR filas e escassez são a absoluta regra. Essa 

necessidade constante de lutar pela sobrevivência faz com que a PSR fique predisposta a 

executar ações e reações violentas. 

Somando-se a tudo isso que está sendo exposto, encontra-se o fator da dependência 

química. Consoante já se disse, parcela significativa da PSR faz uso de substâncias 

entorpecentes. Alguns, inclusive, apresentam altos índices de dependência. É cediço que a 

precitada dependência acarreta diversas alterações na personalidade do sujeito.  

Destarte, são múltiplas as formas pelas quais a violência se apresenta e é representada 

na rua. A violência, muitas vezes, é a causa para sujeito procurar a rua e a justificativa para 

que ele se mantenha vivo nela. O fato é que precisamos conhecer, discutir e tratar a violência 

em seu caráter polissemântico.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao peregrinar pelas ruas, entendemos uma dinamicidade que vai além do caráter 

transitório, dos percursos de transportes de pessoas a caminho do trabalho ou daquelas que 
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vendem suas especiarias. Encontramos na rua pessoas que quebram protocolos e fazem no 

ambiente público ações típicas e privativas de um domicílio.  

 Na identidade dessas pessoas foram adicionados diversos adjetivos que dizem respeito 

à vadiagem, sujeira, loucura, perigo, descarte social e, até, necessária piedade. Muitas dessas, 

sempre colocadas por terceiros, figurando a PSR como um receptor de toda essa adjetivação 

negativa. Por essa caracterização, os comportamentos de parcela da sociedade perante a 

população em situação de rua variam entre indiferença, comiseração, hostilidade e violência. 

 O conhecimento mal elaborado acerca dessa população em situação de rua é 

propagado nas relações sociais e serve de material simbólico de uma imagem que não reflete a 

realidade do viver na rua. Toda ação humana é desencadeada por vértices motivacionais e 

justificáveis para sua realização. Isso é garantido pela racionalidade encontrada na psique 

humana. Pessoas se submetem à condição de rua porque possuem motivos para isso. 

 Com efeito, nós, pesquisadores, cientistas sociais, profissionais que empenham o 

cuidar da sociedade, precisamos conhecer a rua e quem nela vive. Precisamos elaborar formas 

distintas das conceituações que estão postas, marcadas pelo preconceito e estigmatização. 

Cabe-nos rever, reconstruir, sensibilizar e educar. Essas atitudes pautadas na ciência e em 

elevados valores éticos tem o condão de trazer melhorias à sociedade. 

 A reprodução de conceitos fechados e discriminatórios que associam a PSR a “bando 

de vagabundo, que não quer trabalhar”; “estão na rua porque querem uma vida boa”, só alinha 

as ideias de dominação sobre classes subalternas, perpetuando a vigente organização social 

que tem por base a exploração. 

 A forma em que as pessoas em situação de rua são classificadas já se configura um 

processo de violência que é internalizado e reproduzido como um ciclo. Percebemos que 

muitas pessoas chegam à rua como fugitivas de uma violência gerada em domicilio. Estando 

na rua, essa violência é replicada pelo olhar discriminador da sociedade, por aqueles que, 

teoricamente, deveriam acolher e proteger, até que a violência é reproduzida entre os próprios 

sujeitos que estão na condição de rua e retorna para a sociedade e para os domicílios de onde 

saiu. 

 Os dados produzidos nesse estudo revelam que, no campo da rua, a violência se 

mostra como causa e como efeito. Longe da pretensão de trazer a figura da pessoa em 

situação de rua como exclusivamente vítima da violência ou principal agente gerador da 

violência. Esse estudo traz a vivência de uma realidade permeada pela violência que precisa 

tão somente ser (re)conhecida e trabalhada com base científica. Afinal, a ciência, além de 
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desvendar o que naturalmente não se conhece, é encarregada de encontrar caminhos para 

manutenção da estabilidade social e avanço da capacidade humana. 

 Cogita-se que a PSR é ampla, heterogenia e tem comportamentos variados. E a 

violência, em sua polissemia, está presente no cotidiano dessa população. No olhar de 

descriminação; nos xingamentos proferidos; na indiferença para com a fome, nudez ou 

doença; nos socos e pontapés. A violência é representada no “viver na rua”. 

A violência traz o adoecimento físico e psicológico daqueles que são suas vítimas. É 

um fenômeno que transpõem gênero, classe social, condição cultural, todos estão 

subservientes a sofrer em algum momento com a violência. Diga-se de passagem, aos que já 

estão em uma condição de desigualdade social é acentuada a probabilidade de serem vítimas e 

naturalizarem o sofrimento recorrente da violência.  

 Ao se discutir a violência no âmbito da rua se retira do ocultismo o sofrimento social 

concernente às pessoas em situação de rua. Abre-se espaço ao diálogo para a inserção de 

direitos fundamentais (como segurança, educação, saúde e lazer) na prática da vida de pessoas 

tão negligenciadas, que procuram estratégias de (sobre)viver no itinerário entre praças, 

viadutos, avenidas e calçadas. 

Nesse diapasão, diante do fenômeno da violência e da complexa forma de viver na rua, 

o intervir da ciência, do Estado, da sociedade civil deve ser fomentado na reunião de vários 

setores e serviços. São os diferentes olhares, a interdisciplinaridade, sobre a mesma situação 

que poderão gerar benefícios e mudanças. 
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APÊNDICE A – ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA PARA PARTICIPANTES DA 

PESQUISA 

Campus Mossoró - unidade sede  

 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

ENTREVISTA DE Nº:____ 

Nome: 
__________________________________ 
Idade:  
( ) Entre 18 a 25 anos  
( ) Entre 26 a 35 anos 
( ) Entre 36 a 45 anos  
( ) Entre 46 a 59 anos 
( ) 60 ou mais anos  
Sexo:  
( ) masculino ( )feminino 
Etnia:  
( ) Branco ( )Pardo ( )Negro ( )Outros___________ 
Escolaridade: 
( ) Não tem nenhum estudo   
( ) Educação infantil [ ] completa [ ]incompleta 
( ) Ensino fundamental – 6º ao 9º ano [ ] completa [ ]incompleta 
( ) Ensino médio [ ] completa [ ]incompleta 
( ) Formação técnica [ ] completa [ ]incompleta 
( ) Educação superior [ ] completa [ ]incompleta 
( ) Não lembra 
Média de renda semanal:_______________________ 
Local em que mais vive:________________________ 
 

1. Porque você veio/foi viver na rua? Quais as causas que levaram você viver na rua? 
2. Você sofreu com a violência antes de chegar a rua? Relate. 
3. Você já sofreu com a violência estando na rua? Relate. 
4. Quais as formas que usou/usa para (sobre)viver na rua? 
5. Na rua, sua forma de viver é junto a grupos ou prefere ficar sozinho(a)? Porque? 
6. Como as pessoas em seu entorno te tratam/tratavam no dia-dia das ruas? 
7. Você pensa em sair dessa situação de viver na rua? O que te prende ainda nessas 

condições de vida? 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIÁRIDO 

PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO EM COGNIÇÃO, TECNOLOGIAS E INSTITUIÇÕES- 

PPGCTI 
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APÊNDICE B – ESTRUTURAÇÃO DE QUADRO SINÓTICO  

Campus Mossoró - unidade sede  

 

QUADRO SINÓTICO 

 

Data Horário Local Experiência 

03/09/2018 07:00h CREAS - 

Centro de 

Referência 

Especializado 

de Assistência 

Social 

Obtendo informações concisas sobre a PSR 

para montagem de mapas mentais com 

indicações territoriais como campo da 

pesquisa.  

04/09/2018 13:00h CREAS - 

Centro de 

Referência 

Especializado 

de Assistência 

Social 

Construção de mapa territorial com destaque 

aos locais de visitação e observação para a 

pesquisa 

08/09/2018 07:00h Beco das 

Frutas  

Conhecendo o Campo – Local apontado 

como encontro de pessoas em situação de 

rua. PSR se mostra bem heterogenia no 

sentido de gênero masculino e feminino; em 

número expressivo   

11/09/2018 06:40h Estação das 

Artes – 

Conhecendo o Campo – Local apontado 

como encontro de pessoas em situação de 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIÁRIDO 

PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO EM COGNIÇÃO, TECNOLOGIAS E INSTITUIÇÕES- 

PPGCTI 
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Memorial da 

resistência 

rua. 

15/09/2018 17:20h Praça Alto da 

Conceição 

Conhecendo o Campo – Local apontado 

como encontro de pessoas em situação de 

rua. 

17/09/2018 19:45h Rodoviária 

municipal 

Conhecendo o Campo – Local apontado 

como encontro de pessoas em situação de 

rua. 

18/09/2018 18:30h Lojão do 

Marceneiro 

Conhecendo o Campo – Local apontado 

como encontro de pessoas em situação de 

rua. 

24/09/2018 19:00h Praça Catedral Conhecendo o Campo – Local apontado 

como encontro de pessoas em situação de 

rua. 

25/09/2018 07:00h Praça Catedral Conhecendo o Campo – Local apontado 

como encontro de pessoas em situação de 

rua. 

30/09/2018 10:30h Rua transversa 

a UPA eUBS 

do Santo 

Antônio 

Conhecendo o Campo – Local apontado 

como encontro de pessoas em situação de 

rua. 

09/10/2018 07:30h Cobal Conhecendo o Campo – Local apontado 

como encontro de pessoas em situação de 

rua. Esse é um espaço comercial de frutas da 

cidade, e nos horários mais prévios do dia as 

PSR chegam a esse local, pois ao 

descarregar as frutas dos caminhões recebem 

alguns trocados. Interagimos com 2 duas 
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pessoas identificadas como PSR. 

11/10/2018 06:00h Cobal Conhecendo o Campo – Local apontado 

como encontro de pessoas em situação de 

rua. Aqui se mostra mais uma forma de 

trabalho informal executado por pessoas em 

situação de rua. Interagimos com 5 cinco 

pessoas identificadas como PSR. 

12/10/2018 05:30h Cobal Conhecendo o Campo – Local apontado 

como encontro de pessoas em situação de 

rua. Quanto mais cedo, mas essa área 

apresenta pessoas em situação de rua para 

executar o trabalho de descarregar os 

caminhões de fruta. Nesse dia somaram-se 6 

(seis) pessoas em situação de rua analisadas. 

15/10/2018 17:40h Praça dos 

Hospitais 

Conhecendo o Campo – Local apontado 

como encontro de pessoas em situação de 

rua 

19/10/2018 18:20h Lojão do 

marceneiro 

Conhecendo o Campo – Local apontado 

como encontro de pessoas em situação de 

rua 

22/10/2018 18:00 Lojão do 

marceneiro 

Conhecendo o Campo – Local apontado 

como encontro de pessoas em situação de 

rua 

23/10/2018 18:30h Vuco – Vuco Conhecendo o Campo – Local apontado 

como encontro de pessoas em situação de 

rua 

25/10/2018 16:30h Vuco – Vuco Conhecendo o Campo – Local apontado 

como encontro de pessoas em situação de 
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rua 

31/10/2018 07:20h Praça Caixa 

D’água – 

Everton 

Rosado 

Conhecendo o Campo – Local apontado 

como encontro de pessoas em situação de 

rua 

01/11/2018 08:30h Lar da Criança 

Pobre 

Apresentação da proposta de projeto a 

instituição  colaboradora e permissão para 

coleta dados – Lar da Criança Pobre 

07/11/2018 15:00h Casa Âncora Apresentação da proposta de projeto a 

instituição  colaboradora e permissão para 

coleta dados – Casa Âncora 

08/11/2018 16:20h CAPS-AD Apresentação da proposta de projeto a 

instituição  colaboradora e permissão para 

coleta dados – CAPS-AD 

12/11/2018 17:00h Secretaria de 

Saúde de 

Mossoró 

Apresentação da proposta de projeto a 

instituição  colaboradora e permissão para 

coleta dados – Consultório na Rua 

14/11/2018 10:30h Casa Âncora Visita e participação de atividades na Casa 

Âncora.  

-Interação com o público da pesquisa  

-Entrevistas realizadas 

17/11/2018 10:30h Casa Âncora Visita e participação de atividades na Casa 

Âncora.  

-Interação com o público da pesquisa  

-Entrevistas realizadas 

20/11/2018 10:00h Lar da Criança 

Pobre 

Visita e participação de atividades no Lar da 

Criança Pobre.  

-Interação com o público da pesquisa  
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-Entrevistas realizadas 

28/11/2018 16:00h Lar da Criança 

Pobre 

Visita e participação de atividades no Lar da 

Criança Pobre.  

-Interagimos com o público da pesquisa  

-Entrevistas foram realizadas 

-Observamos a vasta fila sendo formada para 

o banho e o albergue de pernoite 

04/12/2018 17:00h Consultório na 

Rua 

Seguindo a Rota18 - acompanhamos a equipe 

do consultório na Rua até a praça do 

Mercado Central. 

-Interação e observação ao público alvo da 

pesquisa  

06/12/2018 17:00h Consultório de 

Rua 

Seguindo a Rota - acompanhamos a equipe 

do consultório na Rua até a praça da 

Catedral. 

-Interação e observação ao público alvo da 

pesquisa 

11/12/2018 17:00h Consultório de 

Rua 

Seguindo a Rota - acompanhamos a equipe 

do consultório na Rua até a calçada do Lojão 

do Marceneiro. 

-Interação e observação ao público alvo da 

pesquisa. 

12/12/2018 17:00h Consultório de 

Rua 

Seguindo a Rota - acompanhamos a equipe 

do consultório na Rua até a Praça Alto da 

Conceição 

-Interação e observação ao público alvo da 

pesquisa. 

27/12/2018 17:10h Consultório de Seguindo a Rota - acompanhamos a equipe 

do consultório na Rua até a Praça da 

                                                           
18 Essa terminologia foi usada como representação de dinamicidade e intolerância que tem o 
trabalho do consultório de rua. 
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Rua Catedral  

-Interação e observação ao público alvo da 

pesquisa. 

- Percebemos a redução do número de 

pessoas nessa noite. Mesmo que 

contraditório, uma pessoa em situação de rua 

justifica a redução como consequência do 

período natalino. 

16/01/2019 14:00h Casa Âncora Visita e participação de atividades na Casa 

Âncora Masculina.  

-Interação com o público da pesquisa – 

Acompanhando a execução de atividades 

laborais   

-Entrevistas realizadas 

20/01/2019 17:00h Casa Âncora.  

 

Visita e participação de atividades na Casa 

Âncora Feminina.  

-Interação com o público da pesquisa – 

acompanhando a execução de atividade 

lúdicas. 

-Entrevistas realizadas 

26/01/2019 17:00h Consultório de 

Rua 

Seguindo a Rota - acompanhamos a equipe 

do consultório na Rua até a Estação das 

Artes Eliseu Ventania 

-Interagimos e observamos o público alvo da 

pesquisa. 

- houveram atendimentos médicos 

- Observamos maior representação 

masculina, e muitos deles com a ferramenta 

de trabalho “flanela”. 

06/02/2019 17:30h Consultório de 

Rua 

Seguindo a Rota - acompanhamos a equipe 

do consultório na Rua até a rua do Hotel 
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Caraubas. 

-Interagimos e observamos o público alvo da 

pesquisa. 

- Houveram atendimentos clínicos 

- Participamos de orientações e distribuição 

de preventivos sexuais.  

07/02/2019 17:00h Consultório de 

Rua 

Seguindo a Rota - acompanhamos a equipe 

do consultório na Rua até o Beco das Frutas. 

-Interagimos e observamos o público alvo da 

pesquisa. 

- Houveram atendimentos médicos. 

- Coletamos algumas entrevistas 

20/02/2019 17:00h Consultório de 

Rua 

Seguindo a Rota - acompanhamos a equipe 

do consultório na Rua até a Praça da 

Catedral 

-Interagimos e observamos o público alvo da 

pesquisa. 

- Houveram atendimentos clínicos 

- Observamos a dinâmica organizacional das 

pessoas que vivem na rua. 

21/02/2019 17:00h Consultório de 

Rua 

Seguindo a Rota - acompanhamos a equipe 

do consultório na Rua até o Vuco Vuco. 

-Interagimos e observamos o público alvo da 

pesquisa. 

- Houveram atendimentos médicos. 

- Coletamos algumas entrevistas 

22/02/2019 17:00h Consultório de 

Rua 

Seguindo a Rota - acompanhamos a equipe 

do consultório na Rua até a Praça do 

Mercado Central. 

-Interagimos e observamos o público alvo da 

pesquisa. 
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- Houveram atendimentos médicos. 

-Acompanhamos a assistência de uma vítima 

de violência física.  

06/03/2019 11:30h Lar da Criança 

Pobre 

Visitamos e participamos de atividades no 

Lar da Criança Pobre.  

-Interagimos com o público da pesquisa  

-Observamos pela primeira vez a 

distribuição de refeição, mascada pela frase 

“Até o portão” - cerca de 10 homens e 05 

mulheres todos em situação de rua. Já 

aguardavam para o almoço, uma higiene 

visivelmente prejudicada. A refeição era 

recebida no portão e qualquer um era 

proibido de ultrapassar a barreira física 

(recebiam o prato pela frecha do portão). 

07/02/2019 10:25h Lar da Criança 

Pobre 

Visitamos e participamos de atividades no 

Lar da Criança Pobre.  

-Interagimos com o público da pesquisa  

- Coletamos algumas entrevistas 

08/02/2019 17:40h Lar da Criança 

Pobre 

Visitamos e participamos de atividades no 

Lar da Criança Pobre.  

-Interagimos com o público da pesquisa  

-Observamos a formação de fila para  acesso 

ao banho e ao albergue de pernoite. Algo 

intrigante aos pesquisadores e questionado a 

coordenação da instituição foi: Por que 

mulheres não dormem aqui? Resposta 

obtida: para não gerar brigas entre os 

homens. 

10/03/2019 11:00h Lar da Criança  Visitamos e participamos de atividades no 

Lar da Criança Pobre.  
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-Interagimos com o público da pesquisa  

- Coletamos algumas entrevistas , a 

observação é que todos os entrevistados 

foram homens, adultos, pardos que se 

encontravam em situação de rua. 

18/03/2019 17:00h  Consultório de 

Rua 

Seguindo a rota – acompanhamos a equipe 

do consultório na Rua até o Lojão do 

Marceneiro. 

-Interagimos com o público alvo da 

pesquisa. 

- Houveram atendimentos médicos 

- Observamos a representação da violência 

contra mulheres em situação de rua. 

19/03/2019 17:00h  Consultório de 

Rua 

Seguindo a rota – acompanhamos a equipe 

do consultório na Rua até a Praça da 

Catedral e a do Museu. 

-Interagimos com o público alvo da 

pesquisa. 

- Houveram atendimentos médicos 

- Coletamos algumas entrevistas. 

26/03/2019 17:00h Secretaria de 

Saúde 

Reunião de planejamento da Ação 

Assistencial em Saúde – análise de 

prontuários e desenvolvimento do projeto 

terapêutico singular 

27/03/2019 17:30h Consultório de 

Rua 

Seguindo a rota – acompanhamos a equipe 

do consultório na Rua até a Praça dos 

hospitais 

-Interagimos com o público alvo da 

pesquisa. 

- Houveram atendimentos clínicos 
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- Coletamos algumas entrevistas. 

30/03/2019  17:00h Consultório de 

Rua 

Seguindo a rota – acompanhamos a equipe 

do consultório na Rua até a Praça da 

Catedral e a do Museu. 

-Interagimos com o público alvo da 

pesquisa. 

- Houveram atendimentos clínicos 

- Nos deparamos com brutal violência física 

(entre pessoas em situação de rua), a força 

policial foi acionada.  

01/04/2019 17:00h Consultório de 

Rua 

Seguindo a rota – acompanhamos a equipe 

do consultório na Rua até a Praça da 

Catedral, do Museu e o beco das frutas 

-Interagimos com o público alvo da 

pesquisa. 

- A equipe busco levar um dos jovens em 

situação de rua, que faz uso abusivo de 

drogas, para internação tratamento em um 

centro de reabilitação. 

10/04/2019 17:25h Consultório de 

Rua 

Seguindo a rota – acompanhamos a equipe 

do consultório na Rua até uma casa 

abandonada próxima a Biblioteca Municipal. 

-Interagimos com o público alvo da 

pesquisa. 

- Houveram atendimentos médicos 

- Coletamos algumas entrevistas. 

14/04 08:00h CAPS AD Visita e participação de atividades no CAPS 

AD 

-Interação com o público da pesquisa , 

participando de atividades em grupo. 
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17/04 08:00h CAPS AD Visita e participação de atividades no CAPS 

AD.  

-Interação com o público da pesquisa, 

participando de atividades de pintura. 

19/04 08:00h CAPS AD Visita e participação de atividades no CAPS 

AD.  

-Interação com o público da pesquisa  

-Entrevistas realizadas 

23/04 17:00h Consultório de 

Rua 

Seguindo a rota – acompanhamos a equipe 

do consultório na Rua até a Praça do 

Mercado Alto da Conceição 

-Interagimos com o público alvo da 

pesquisa. 

- Houveram atendimentos clínicos 

- Coletamos algumas entrevistas. 

24/04 17:00h Consultório de 

Rua 

Seguindo a rota – acompanhamos a equipe 

do consultório na Rua até a Praça da 

Catedral, Praça do museu e Beco das Frutas . 

-Interagimos com o público alvo da 

pesquisa. 

- Houveram atendimentos médicos 

- Durante o translado da equipe, 

presenciamos uma forma de afastamento da 

PSR de um prédio comercial, antes 

abandonado. 

25/04 17:00h Secretaria de 

Saúde 

Reunião de planejamento da Ação 

Assistencial em Saúde – análise de 

prontuários e desenvolvimento do projeto 

terapêutico singular 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSETIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Campus Mossoró - unidade sede 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 
 
Esclarecimentos 
 Este é um convite para você participar da pesquisa “A representação da violência ao 
peregrinar pelas ruas: estudo etnográfico com a população em situação de rua em 
Mossoró-RN” coordenada pelo (a) Prof. Dr. Thadeu de Soouza Brandão e que segue as 
recomendações das resoluções 466/12 e 510/16 do Conselho Nacional de Saúde e suas 
complementares. Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a 
qualquer momento, retirando seu consentimento sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 
penalidade. 

Essa pesquisa tem como objetivo geral: “Analisar o cotidiano da pessoa em situação 
de rua na cidade de Mossoró-RN, com ênfase em seu discurso em relação a violência”. E 
como objetivos específicos: Compreender, através da história de vida dos atores pesquisados, 
o ingresso e permanência à situação de rua; Conhecer o contexto de violência vivenciado pela 
população em situação de rua e as representações de criminalidade a eles atribuídas; 
Identificar as representações de violência nas formas de (sobre)viver nas ruas. O benefício 
desta pesquisa é a possibilidade de servir de base para o desenvolvimento de políticas e 
atividades educativas voltadas para a prevenção de atos violentos, bem como a detecção, 
proteção e acolhimento de pessoas vitimadas da violência. Além de possibilitar uma análise 
sistemática de que a violência no território mossoroense, vitimiza os mais vulneráveis, sendo 
as pessoas em situação de rua um público susceptível. 

Os riscos mínimos que o participante da pesquisa estará exposto são de possível 
quebra do sigilo de seus dados. Esses riscos serão minimizados mediante: Garantia do 
anonimato/privacidade do participante na pesquisa, onde não será preciso colocar o nome do 
mesmo; Para manter o sigilo e o respeito ao participante da pesquisa, apenas a discente Cindy 
Damaris Gomes Lira aplicará o questionário e somente a discente supracitada, os 
pesquisadores Ivenio do Espirito Santos Hermes, Iara Mariana de Farias Nóbrega e o 
pesquisador responsável poderão manusear e guardar os questionários; Sigilo das informações 
por ocasião da publicação dos resultados, visto que não será divulgado dado que identifique o 
participante; Garantia que o participante se sinta a vontade para responder aos questionários e 
Anuência das Instituições de ensino para a realização da pesquisa. 

Os dados coletados serão, ao final da pesquisa, armazenados em CD-ROM e caixa 
arquivo, guardada por no mínimo cinco anos sob a responsabilidade do pesquisador 
responsável (orientador) no Departamento de Agrotecnologia e Ciências Sociais, a fim de 
garantir a confidencialidade, a privacidade e a segurança das informações coletadas, e a 
divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os participantes e o 
responsável. 

Você ficará com uma via original deste TCLE e toda a dúvida que você tiver a 
respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para a responsável pela coleta de 
informações Cindy Damaris Gomes Lira da Universidade Rural do SemiÁrido – UFERSA, 
Campus Mossoró, no endereço Av. Francisco Mota 572, Mossoró, RN, 59625-900. Dúvidas a 
respeito da ética desta pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIÁRIDO 

PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO EM COGNIÇÃO, TECNOLOGIAS E INSTITUIÇÕES- 

PPGCTI 
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(CEP-UERN) -Campus Universitário Central - Centro de Convivência. BR 110, KM 48  Rua: Prof. 
Antonio Campos, S/N, Costa e Silva.Tel: (84) 3312-7032. e-mail: cep@uern.br    /   CEP 59.610-090. 

Se para o participante houver gasto de qualquer natureza, em virtude da sua 
participação nesse estudo, é garantido o direito a indenização (Res. 466/12 II.7) – cobertura 
material para reparar dano – e/ou ressarcimento (Res. 466/12 II.21) – compensação material, 
exclusivamente de despesas do participante e seus acompanhantes, quando necessário, tais 
como transporte e alimentação – sob a responsabilidade do (a)pesquisador(a) Cindy Damaris 
Gomes Lira. 

Não será efetuada nenhuma forma de gratificação por sua participação. Os dados coletados 
farão parte do nosso trabalho, podendo ser divulgados em eventos científicos e publicados em revistas 
nacionais ou internacionais. O pesquisador estará à disposição para qualquer esclarecimento durante 
todo o processo de desenvolvimento deste estudo. Após todas essas informações, agradeço 
antecipadamente sua atenção e colaboração.  
Consentimento Livre 
Concordo em participar desta pesquisa “A representação da violência ao peregrinar pelas ruas: estudo 
etnográfico com a população em situação de rua em Mossoró-RN”. Declarando, para os devidos fins, 
que fui devidamente esclarecido quanto aos objetivos da pesquisa, aos procedimentos aos quais  serei 
submetido (a) e dos possíveis riscos que possam advir de tal participação. Foram garantidos a mim 
esclarecimentos que venham a solicitar durante a pesquisa e o direito de desistir da participação em 
qualquer momento, sem que minha desistência implique em qualquer prejuízo a minha pessoa ou a 
minha família. Autorizo assim, a publicação dos dados da pesquisa, a qual me garante o anonimato e o 
sigilo dos dados referentes à minha identificação. 
 
Cidade, ______/_______/_______.  
 
__________________________________________ 
                 Assinatura do Pesquisador 
  
___________________________________________ 
                Assinatura do Participante 
 
 
Aluno-pesquisador – Cindy Damaris Gomes Lira -Aluna do Programa de Pos Graduação em 
Cognição, Tecnologia e Instituições (PPGCTI), da Universidade Federal Rural do SemiArido, Campus 
Mossoró, no endereço Av. Francisco Mota 572, Mossoró, RN, 59625-900 
Prof Dr. Thadeu de Souza Brandão (Orientador e Coordenador da Pesquisa) - Docentedo 
Programa de Pos Graduação em Cognição, Tecnologia e Instituições (PPGCTI), da Universidade 
Federal Rural do SemiArido, Campus Mossoró, no endereço Av. Francisco Mota 572, Mossoró, RN, 
59625-900. 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UERN) -Campus Universitário Central - Centro de 
Convivência. BR 110, KM 48  Rua: Prof. Antonio Campos, S/N, Costa e Silva.Tel: (84) 3312-7032. e- 
mail: cep@uern.br / CEP 59.610-090. 
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Prefeitura Municipal de Mossoró 
Secretaria Municipal de Saúde 
Divisão de Educação em Saúde 
Coordenação de Integração Ensino-Serviço 
   
 

CARTA DE ANUÊNCIA 

 
 Eu, SUELDA FELÍCIO DE ARAÚJO, CPF: 025.905.004-08, designada pela portaria 
001/17 como representante legal da Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró, localizada à 
rua Pedro Álvares Cabral, 01 – Aeroporto – Mossoró/RN, venho através deste documento, 
conceder a anuência para a realização da pesquisa intitulada “A representação da violência ao 
peregrinar pelas ruas: estudo etnográfico com a população em situação de rua em Mossoró-
RN”, tal como foi submetida à Plataforma Brasil, sob a orientação do(a) Prof.(a) Dr. Thadeu 
de Souza Brandão, vinculado(a) a Universidade Federal Rural do Semi- Árido, a ser realizada 
no(a) Centro de Atenção Psicossocial, no período de cinco de julho a trinta d outubro. 

Declaro conhecer e cumprir as resoluções Éticas Brasileiras, em especial a resolução 
466/12 CNS/MS e suas complementares.  

Esta instituição está ciente de suas responsabilidades, como instituição coparticipante 
do presente projeto de pesquisa e de seu cumprimento no resguardo da segurança e bem estar 
dos participantes de pesquisa nela recrutados, dispondo de infraestrutura necessária para a 
garantia de tal segurança e bem estar.  

Ciente dos objetivos, métodos e técnicas que serão usados nesta pesquisa, concordo 
em fornecer todos os subsídios para seu desenvolvimento, desde que seja assegurado o que 
segue abaixo: 

1) O cumprimento das determinações éticas da Resolução 466/12; 

2) A garantia de solicitar e receber esclarecimentos antes, durante e depois do 
desenvolvimento da pesquisa; 

3) Que não gerará nenhuma despesa para a Secretaria Municipal de Saúde/Prefeitura 
Municipal de Mossoró; 

4) A liberdade de retirar a anuência a qualquer momento da pesquisa sem penalidade ou 
prejuízos.  
 Antes de iniciar a coleta de dados o/a pesquisador/a deverá apresentar a esta 
Instituição o Parecer Consubstanciado devidamente aprovado, emitido por Comitê de Ética 
em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos, credenciado ao Sistema CEP/CONEP. 

 

Mossoró, _____ de ____________ de _______.  

                                          
____________________________________ 

Suelda Felício de Araújo 
 Presidente da CAT – SMS  

Matrícula – 12906-2. 
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