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RESUMO 

 

A população em situação de rua apresenta-se como grupo urbano que vem ganhando 
gradativamente mais espaço no cenário ético-político brasileiro, tendo como marco a 
formulação da Política Nacional para Inclusão Social da População em Situação de Rua 
(BRASIL, 2008) e a implantação de políticas públicas específicas principalmente na Saúde e 
na Assistência Social. Entretanto, no contexto fortalezense, observou-se que a vida nas ruas 
continua atravessada por diversos aspectos limitadores, que mostram facetas do sofrimento 
causado pela condição de marginalização social. Apesar desta condição, esta população 
continua adotando a rua como sua referência habitacional. Neste sentido, a experiência de 
liberdade foi apontada pela população em situação de rua como um aspecto afetivo 
compensador em relação aos desafios vividos. Diante dessa aparente contradição, a motivação 
dessa pesquisa consistiu em compreender como na avaliação afetiva do lugar entre pessoas 
em situação de rua estão presentes os sentimentos de liberdade e de sofrimento. Buscou-se 
também relacionar estes sentimentos com a estima de lugar. Os participantes foram sete 
homens adultos em situação de rua e uma mulher, compreendendo a faixa etária entre 29 e 52 
anos de idade, com permanência na rua variando entre 8 meses e 16 anos. Foram realizadas 
visitas a campo para observação participante, que ocorreram durante os quatro primeiros 
meses do ano de 2016, totalizando vinte e oito (28) horas, distribuídas em onze (11) dias. Foi 
utilizado o Instrumento Gerador dos Mapas Afetivos (BOMFIM, 2010) adaptando-o para o 
uso da fotografia como recurso imagético, para a construção dos mapas afetivos e para a 
inferência da Estima de Lugar do público participante. Através da Análise de Conteúdo 
categorial foram identificadas imagens de pertencimento (2), agradabilidade (1), insegurança 
(1) e contrastes (2), identificando uma estima mais potencializadora sob determinadas 
condições do contexto vivido por estas populações. A discussão espinosana sobre os afetos e 
lefebvriana sobre o urbano embasaram a discussão sobre as concepções de liberdade e de 
sofrimento urbano através da síntese de outras categorias de análise: Intensidade e Identidade 
nas relações de Trabalho; Socialização e Dessocialização no uso de Drogas; Risco e Proteção 
quanto às Inseguranças da rua; Privacidade/Expansividade e Intimidade/Superficialidade na 
Rua. Os resultados apontam para a necessidade de adaptar e aprimorar os contextos de 
potencialização da vida das pessoas que habitam as ruas. O Sofrimento Urbano não se refere 
simplesmente ao componente humano na cidade, mas à agonia de acreditar nos benefícios da 
vida urbana e não conseguir usufruir deles, embora seja considerado um morador de forma 
singular e coletivamente como população. Na prática, é persona non grata na cidade, seu 
papel é de doar sua força de trabalho e não gozar do direito de usufruir das possibilidades da 
urbanidade. O enfrentamento da exclusão e da desigualdade passa pelos afetos, por 
intermédio da identificação do Sofrimento Urbano, em direção à construção de caminhos 
afetivos que visem ao fortalecimento da potência de ação, promovendo a realização do urbano 
lefebvriano, pautado na liberdade e felicidade pública espinosanas.  
 
Palavras-chave: Sofrimento Urbano; Pessoas em situação de rua, Cidade, Estima de Lugar, 
Mapa Afetivo. 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The homeless are an urban group that is gaining gradually more space in the Brazilian 
political scene. Consequently, the National Policy for Social Population Homeless Inclusion 
(BRAZIL, 2008) and the implementation of specific public policies for their care in Health 
and Social Care was established. However, in the context of Fortaleza, it was observed that 
the street life remains crossed by several limiting aspects, facets that show the suffering 
caused by this condition social exclusion. Still, also realized it is the insistence of people and 
groups to adopt the street as a housing reference in this sense, the experience of freedom was 
appointed by the people on the streets as a rewarding emotional aspect in relation to the 
challenges experienced. Faced with this apparent contradiction, the motivation of this research 
consisted in trying to understand how the emotional evaluation of the place is present in 
expressions of freedom and suffering among people in the streets. It outlined as objective to 
understand suffering and freedom of people in the streets, from the place esteem. Participants 
were seven adult men on the street and a woman, comprising the age group between 29 and 
52 years old, to stay on the street between 8 months and 16 years. Field visits were made to 
participant observation, which occurred during the first four months of 2016, totaling twenty-
eight (28) hours, distributed in eleven (11) days. It used the maps of Affective Generator 
Instrument (BOMFIM, 2010) adapting it to the use of photography as image feature for the 
construction of the affective maps and the inference of participating public place esteem. 
Through categorical content analysis were identified belonging screenshots (2), agreeableness 
(1), insecurity (1) and contrasts (2), identifying a more potentiating esteem. The Spinoza's 
discussion of the affections and lefebvriana on urban embasaram discussion on the concepts 
of freedom and urban suffering through the synthesis of other categories of analysis: Intensity 
and Identity in work relations; Socialization and desocialization the use of drugs; Risk and 
protection as the street Insecurities; Privacy / Expansiveness and Intimacy / superficiality in 
the street. The results point to the need for enhancement of the lives of people living in the 
streets because they have much to contribute to the emotional analysis of the place and the 
city. Suffering Urban does not simply refer to the human component in the city, but the agony 
of believing in the benefits of urban life and cannot use them, although it is considered 
individually and collectively resident population. In practice, it is persona non grata in the 
city, its role is to give its workforce and does not enjoy the right to enjoy the possibilities of 
urbanity. Tackling exclusion and inequality goes through affection, through the identification 
of Suffering Urban toward the construction of affective ways to strengthen the power of 
action, which promotes the achievement of Lefebvrite urban, based on freedom and 
spinozan’s public happiness. 

 

Key-words: Urban Suffering; Homeless, City, Steam of place, Affective Maps 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Vai oiando coisa a grané 
Coisas qui, pra mode vê 

O cristão tem que andá a pé  
♫♫♫ 

 
Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira 

 

Acelerados pela cotidiana agitação dos grandes centros urbanos, deslocamo-nos 

quase sempre com pressa, pois somos muito atarefados, ocupados e pré-ocupados com os 

diversos agendamentos que a vida na cidade nos exige. Em consequência, tendemos a 

conhecer apenas parcialmente o local onde vivemos, limitamos nosso olhar àquilo que nos é 

familiar ou funcional. Vemos e sabemos pouco acerca dos muitos e complexos contextos de 

vida na cidade, principalmente os que produzem as mais profundas mazelas sociais. 

Precisamos de pausa para notar aqueles que parecem ser expressão maior do 

sofrimento na urbanidade, a população que habita as ruas. Durante a maior parte do tempo, 

estão invisíveis, camuflados no tecido urbano, quase como parte desse cenário. Em outros 

momentos, são descobertos ou deixam-se revelar, sendo notados muitas vezes com incômodo, 

como se não tivessem direito a mostrar seus corpos, que são tão incongruentes com as 

expectativas de cidadão da sociedade civilizada do século XXI.  

Certamente eles denunciam os fracassos desse modelo de sociedade, as 

contradições da vida na cidade. São acusados de violentos, preguiçosos para o trabalho, 

invasores, drogados, enfim desmerecedores de quaisquer direitos, considerados até 

descartáveis urbanos, conforme a expressão usada por Varanda e Adorno (2004), para 

sintetizar a representação social de quem vive nas ruas. 

Mas quem são as pessoas da rua? Como entender esse grupo urbano, trata-se de 

um público homogêneo? Quais suas nuances? As representações sociais depreciativas 

refletem a pluralidade da vida nas ruas?  

Essas são algumas questões com as quais me deparei em junho de 2010, quando 

convidado a compor a equipe de implantação do Projeto Consultório de Rua (PCR), uma 

iniciativa do Ministério de Saúde (MS) em parceria com secretarias municipais de saúde de 

várias capitais, entre elas Fortaleza. Foi lançado um edital pelo MS no início desse mesmo 

ano, com a proposta de financiamento de equipes compostas por profissionais de saúde que 

atuassem para atuar com pessoas em situação de rua na perspectiva da Saúde Mental, com 

ênfase em álcool e outras drogas. Fiz parte desse projeto até os primeiros meses de 2014, 
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quando ingressei no curso de mestrado acadêmico em Psicologia, do Departamento de 

Psicologia da Universidade Federal do Ceará. 

O trabalho do PCR consistia em viabilizar o acesso de pessoas em situação de rua, 

prioritariamente aquelas em uso abusivo de substâncias psicoativas (drogas), aos serviços 

públicos de saúde e a políticas públicas de outros setores, através da construção de vínculos 

territorializados. Eram desenvolvidas atividades que buscavam conhecer os territórios onde 

ficam as pessoas nas ruas, introduzindo a equipe como parte do cotidiano desses lugares, 

vinculando-nos a elas para também viabilizar a vinculação dessas pessoas com as políticas 

públicas de saúde e de outros setores. 

Tratava-se de uma equipe itinerante, composta por profissionais de áreas da saúde, 

como Psicologia, Enfermagem, Terapia Ocupacional e Assistência Social, além dos redutores 

de danos1, também chamados de agentes sociais, são profissionais com experiência no 

trabalho de campo com usuários de drogas e outros públicos em situação de vulnerabilidade. 

Eles são fundamentais para o trabalho de campo, pois desenvolveram competências que 

ajudam a aproximação do profissional da saúde com o território. Durante os quase quatro anos 

que atuei nessa equipe, esta assumiu várias composições, mantendo uma média de seis 

integrantes, percebi grande rotatividade de profissionais de graduação e o crescimento dos 

redutores de danos, inclusive os dois motoristas foram formados redutores de danos na prática 

de campo, durante esse período. 

Nosso expediente iniciava no final da tarde e ia até dez da noite, por vezes 

começávamos mais cedo e terminávamos mais tarde, dependendo das situações com as quais 

nos deparávamos na rua. A definição desse horário aconteceu depois de experimentações em 

campo, quando percebemos que entre o final da tarde e o começo da noite é o momento em 

que esse público geralmente está mais acessível, alguns tendo já realizado alguma atividade 

laboral, preparam-se para dormir, outros dormiram de dia e estão acordando para conseguirem 

ficar a noite acordados. 

O Consultório de Rua fazia parte da Rede de Saúde Mental do município, seus 

principais parceiros eram o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras drogas (CAPS 

Ad) e a Unidade de Atenção Básica à Saúde Paulo Marcelo, ambos localizados no Centro de 

Fortaleza, onde há maior concentração de pessoas vivendo nas ruas, segundo relatórios do 

setor de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Fortaleza à época. Outros serviços 
                                                      
1 Os redutores de danos seriam comparados com os agentes comunitários de saúde por seu trabalho de campo 
principalmente com usuários de drogas em situação de vulnerabilidade social. Não é preciso nível graduação ou 
escolaridade mínima. Para maiores detalhes, acessar o site da Associação Brasileira de Redutoras e Redutores de 
Danos ABORDA, http://abordabrasil.blogspot.com.br. 
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importantes eram o Centro POP (Centro de Referência Especializado para a População em 

situação de Rua) da Assistência Social, e a equipe de abordagem de rua, da Secretaria 

Municipal de Cidadania e Direitos Humanos (SCDH). O Centro POP é responsável pela 

assistência a adultos, e a SCDH assiste a crianças, adolescentes e seus familiares em situação 

de rua, junto com o Conselho Tutelar.  

Desde o início de 2012, a partir das resoluções da portaria nº 122 (BRASIL, 

2012a), o PCR deixou de ser um projeto e foi transformado em política pública consolidada 

com organização e financiamento específicos. Saiu da gerência da Saúde Mental, passando a 

integrar as ações da Atenção Básica do Sistema Único de Saúde (SUS), e mudou a 

nomenclatura para equipes de Consultório na Rua – eCR.  

Quanto ao seu funcionamento, não houve profundas modificações, as equipes 

continuaram a atuar em campo, visando à vinculação com as pessoas em situação de rua no 

sentido do acesso às políticas públicas. Algumas mudanças relevantes formam a diminuição 

do foco na Redução de Danos e no papel do redutor de danos, e assumir todas as diretrizes de 

funcionamento da Atenção Básica, como a atuação restrita ao território de abrangência da 

unidade da qual faz parte (BRASIL, 2012b). Em Fortaleza, essa mudança de fato não 

aconteceu, a equipe continuou vinculada à Saúde Mental por decisão conjunta entre a gestão 

municipal e a própria equipe, pois entendíamos que corríamos o risco de sofrer grandes perdas 

de vinculação com o campo caso migrássemos para a Atenção Básica. Com a mudança da 

gestão municipal, a partir de meados de 2013 o Consultório de Rua de Fortaleza tornou-se a 

equipe de campo da Coordenadoria Municipal de Políticas sobre Drogas, fazendo um trabalho 

mais intersetorial, embora não deixando de estar mais vinculado à saúde. Nessa migração, a 

equipe também teve um papel ativo em diálogo com os gestores, embora tenha sido 

conturbado pela mudança da visão dos principais gestores que tinham acabado de assumir, 

pois alguns nem sabiam da existência dessa equipe. 

Durante o período que estive desenvolvendo ações na rua, observei que muitas 

questões nos inquietavam como equipe. Cada membro tinha suas reflexões e partilhávamos 

isso em vários momentos. A mim, era frequente o interesse em entender como essa população 

conseguia resistir à rua, pois isso me parecia, e ainda parece, uma forma de resistência aos 

valores impostos pelas civilizações que em todas as épocas gerou situações de exclusão, uma 

constante luta contra os poderosos e seus valores hegemônicos. Como é possível continuar 

havendo tantas pessoas sobrevivendo nas ruas e das ruas, mesmo diante de todas as 

hostilidades e limitações que o território e a sociedade lhes impõem? O que é capaz de 
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fornecer sustentação para tamanha resistência, ou insistência? Seriam os afetos? Os afetos 

estariam relacionados tão fortemente com os contextos de vida nas ruas? 

Estas perguntas, que se misturam com minhas angústias superficialmente 

formuladas no parágrafo anterior, motivaram o aprofundamento dos meus estudos sobre a 

população em situação de rua. Em busca de um contraponto afetivo para os muitos desafios 

vividos pelas pessoas na rua, a liberdade foi mencionada como relevante em estudos que se 

interessavam pelos motivos da permanência na rua ou pela negativa de acolhida em 

instituições de abrigamento (BRASIL, 2009). Essa imagem de liberdade compartilhada entre 

as pessoas em situação de rua, juntamente com as questões sobre seus sofrimentos, 

contribuíram para delinear a pergunta de partida dessa pesquisa: Em que medida as 

expressões de liberdade e de sofrimento estão presentes na avaliação afetiva do lugar de 

pessoas em situação de rua?  

Esse olhar para a avaliação afetiva do lugar é baseado nos aportes teóricos da 

Psicologia Ambiental, a qual conheci ainda durante a graduação em Psicologia na 

Universidade Federal do Ceará, através do Laboratório de Pesquisa em Psicologia Ambiental 

– Locus, que desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão, abordando a Psicologia 

Ambiental em uma perspectiva social, através das referências da Psicologia Sócio-histórica, 

que está fundamenta nas perspectivas psicossocial e histórico-cultural. Além disso, sustenta-

se num ponto de vista interdisciplinar do estudo das inter-relações pessoa-ambiente, 

admitindo membros das áreas de Psicologia, Arquitetura e Urbanismo, Geografia, Ciências 

Ambientais, Educação Ambiental e áreas afins, pois acredita que são múltiplos os olhares 

necessários para dar conta do entendimento dos aspectos físicos, sociais, culturais e afetivos 

da relação pessoa-lugar. 

Assim, percebi que a demanda da população de rua está relacionada ao direito de 

viver no lugar, mas não viver de qualquer jeito. Mesmo diante da invisibilidade histórica das 

pessoas em situação de rua no Brasil, não se pode negar que elas estão presentes no cenário 

urbano, e nos últimos anos, em face de uma maior organização política dos movimentos 

sociais ligados a essa população, foi observado maior acesso a políticas de diversos setores 

públicos (BRASIL, 2012a). Sabendo que há pessoas que vivem nas ruas da cidade, faz-se 

necessário que elas sejam vistas como habitantes com possibilidades de usufruir o que a 

cidade oferece e de participar dela. 

Por discutir aspectos compreensivos desse fenômeno, acreditamos que a 

realização desse estudo pode apontar resultados que auxiliem no planejamento e execução de 
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políticas para as pessoas que vivem nas ruas, no sentido do enfrentamento dos riscos aos quais 

estão expostos, trazendo a afetividade para o centro da discussão, contribuindo para 

desenvolver caminhos possíveis. Quando falamos de afetividade, partimos de uma visão 

espinosana-vygotskyana dos sentimentos e emoções, tal como sintetizado por Brandão 

(2012), que observa que Espinosa parte de uma visão monista do ser humano, onde não há 

dicotomias entre razão e emoção, individualidade e sociabilidade, consciência e corpo. Os 

afetos são constituintes da subjetividade, eles podem servir tanto à liberdade quanto à 

servidão. Assim, os afetos não de natureza ética e política, pois não se expressam de forma 

abstrata ou aprisionada ao campo da individualidade, eles estão na base de toda ação humana. 

Em Vygotsky, entendemos que a afetividade é fundante de toda atividade psicológica, ou seja, 

não é apenas motivadora do pensamento, é ao mesmo tempo constituidora e constituinte do 

sujeito, no agir e pensar, na ética e na consciência, tal como sintetizada por Brandão (2012). 

Além disso, a relevância dessa pesquisa mostra-se em atender à recomendação 

presente na Política Nacional para Inclusão Social da População em Situação de Rua 

(BRASIL, 2008), que incentiva a produção de conhecimento sobre os temas que envolvem a 

situação de rua, pois ainda persistem muitos entraves para a melhoria das condições de vida 

desta população.  

Esse estudo se propõe a dar voz ao que a rua está dizendo, entender como a vida 

na cidade pode ser analisada a partir de um olhar interno, de quem vive na confluência das 

contradições da urbanidade. É o encontro entre os homens e os espaços que confere 

representação para a cidade, e não apenas as intervenções que se fazem nela. Pois a cidade é 

comparada a uma identidade em transformação, é o si mesmo em uma sucessão temporal 

(SAWAIA, 1995). 

Para desenvolver a discussão acerca dessas temáticas, mostrou-se necessário 

compreender como os afetos dos moradores em situação de rua se expressam mesmo em meio 

às situações contraditórias de sofrimento e de liberdade vividas por estas pessoas. Liberdade e 

sofrimento aparecem como dimensões ora potencializadoras e ora despotencilalizadoras da 

ação dessa população. Assim, a avaliação da relação afetiva com o lugar em que vive a 

população em situação de rua compreender-se-á a partir das contradições das expressões 

afetivas de liberdade e de sofrimento. 
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Diante disso, o objetivo geral dessa pesquisa consistiu em compreender a Estima 

de lugar2 de pessoas em situação de rua, tendo como parâmetro as dimensões de sofrimento e 

de liberdade vivida por estas populações. Para isto, foi traçado o seguinte percurso: conhecer 

a história de vida de sujeitos em situação de rua, tendo como referência suas vivências com os 

lugares; analisar a estima de lugar construída a partir deste público; delinear a existência da 

categoria sofrimento urbano como forma de compreensão das desigualdades sociais vividas 

na cidade por esta população, bem como seu enfrentamento.  

Por perceber que os estudos sobre crianças e adolescentes em situação de rua 

apresentam uma configuração mais própria quanto às observações de campo e ao debate 

teórico-conceitual, esse seguimento foi excluído das observações e da revisão bibliográfica, 

embora haja muitos estudos nessa área. Logo, sempre que forem citados estudos sobre a 

população de rua serão sempre em referência ao público adulto. 

A partir dessa reflexão e das observações de campo, foram elencadas quatro 

temáticas que se mostraram relevantes para a realização desse trabalho: Rua, Estima de Lugar, 

Liberdade e o Sofrimento. A discussão de cada dimensão está apresentada em tópicos 

específicos, mas não restrita a eles, estando presente também em vários momentos do texto. 

O primeiro capítulo, Fortaleza, a Rua e seus habitantes, discute a relação entre a 

cidade e as pessoas que vivem nas ruas. São apresentados alguns aspectos sobre Fortaleza, 

principalmente no território onde aconteceu a pesquisa de campo a partir de dados 

demográficos e a história da cidade em relação à população de rua. As transformações que a 

vida na rua gera no cenário urbano também serão discutidas, bem como o nomadismo, um 

pouco da história residencial humana e a habitabilidade da rua. O capítulo encerra 

apresentando um debate específico sobre a população em situação de rua como público que 

ganhou visibilidade nas últimas décadas, conquistando direitos sociais no contexto brasileiro. 

O segundo capítulo, intitulado Liberdade e Sofrimento no Urbano, relações com a 

Estima de Lugar, vai tratar da afetividade em situação de rua, para isso, serão discutidos 

quatro conceitos importantes nessa pesquisa: Estima de Lugar, na qual também os conceitos 

de espaço e lugar serão problematizados; Liberdade, através das ideias de Espinosa; Urbano, 

como é discutido na obra lefebvriana; e fragmentos que podem desenhar o Sofrimento no 

Urbano relacionado à exclusão social na cidade e às características urbanas do sofrimento 

entre as pessoas em situação de rua. 

                                                      
2 Estima de Lugar refere-se à avaliação afetiva do lugar, como as pessoas e os grupos representam os lugares a 
partir de sentimentos e emoções, esse conceito foi desenvolvido por Bomfim (2010) e será mais bem discutido 
posteriormente. 
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O capítulo três detalha o percurso de construção de uma metodologia que 

conseguisse abarcar a complexidade do público, das temáticas e da pesquisa de campo. Inicia 

descrevendo as características dos participantes, segue apresentando uma visão histórica da 

região de realização do estudo, o processo de observação, as adaptações do instrumental 

utilizado, traz também um resumo das ações de campo com os dados gerais, finalizando com 

uma explicação de como os dados foram analisados.  

O capítulo seguinte, de discussão dos resultados, inicia apresentando uma leitura 

socioespacial do local das observações de campo, traz também a analise dos mapas afetivos 

construídos e finaliza discutindo as contradições entre potência e sofrimento no urbano. 

Seguem depois as considerações finais e as referências para consulta, tais como 

referências bibliográficas utilizadas, termo de consentimento, o Diário de Campo e o quadro 

sistemático de construção das categorias de análise. 

Há pessoas vivendo nas ruas e das ruas. 

Gostaria de encerrar essas palavras introdutórias com essa frase por perceber que 

não se pode ter uma visão higienista e asséptica da cidade, pois o planejamento urbano não 

pode se omitir a esses seres humanos. A rua deve apresentar condições de inclusão e não de 

exclusão, como lugar de cidadania e não de violação de direitos, os povos que habitam as ruas 

também precisam ser apreciados, sua existência nos apresenta valores que são necessários ao 

atual modelo hegemônico de sociedade, do qual eles são produto, e apontam as profundas 

mazelas sociais que são negadas cotidianamente na cidade. 

Por isso, nesse trabalho será utilizada a expressão popular “morador de rua”, 

porém a partir de sua ressignificação, pois, embora essa expressão já tenha sido muitas vezes 

usada com tom pejorativo, diminuindo e resumindo a condição da pessoa em situação de rua, 

minha decisão é de atribuir um sentido mais amplo aos termos, visto que é preciso assumir 

que as pessoas em situação de rua são Moradores da cidade e não apenas da rua. A diferença 

está na sua referência de moradia que é a rua e isso traz consigo muitos preconceitos que já 

habitam a cidade. É comum serem encontradas nas cidades (talvez em todas elas) imagens 

preconceituosas associadas à região de moradia, que pode ser um bairro, uma zona, uma 

região ou mesmo próximo a algum lugar carregado de estigmas. Os Moradores de rua também 

são vítimas desse preconceito, talvez de forma ainda mais potencializada pela eminente 

imagem preconceituosa que é agregada a essa expressão. No presente texto, quando em 

alguns momentos surgir a expressão Morador de rua (com “M”), não será com objetivo de 

reproduzir visões excludentes, mas de lembrar que também são moradores da cidade e não 
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apenas parte do cenário urbano. A intenção aqui é de, com isso, reafirmar que os Moradores 

de rua também podem ser sujeitos ativos na cidade, reafirmando sua situação de citadino. 
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2. FORTALEZA, A RUA E SEUS HABITANTES 
 

 

A casa é asilo inviolável do indivíduo, 
ninguém nela podendo penetrar 
sem consentimento do morador, 

salvo em caso de flagrante delito ou desastre, 
ou para prestar socorro, ou, durante o dia, 

por ordem judicial. 
 

Constituição Federal Brasileira de 1988, Art. 5º, XI. 
 

 

Mesmo sendo fortalezense, ainda na infância passei a significar a cidade de tal 

modo aversivo que cheguei a decidir não investir meu interesse nela, não estava aberto a 

conhecer ou amar Fortaleza. À época, dois fatores me afastavam da cidade, as relações sociais 

segregadoras, das quais logo cedo fui vítima, e minhas idas e vindas ao sertão cearense. 

Em Fortaleza, tudo parecia muito distante da periferia onde morava, as opções de 

diversão, as praias, o centro da cidade, os espaços de lazer, até as escolas; havia muita 

violência e disputa de território entre os jovens de bairros vizinhos, de modo que nem as 

crianças estavam imunes a isso; havia ainda outras formas de perigos urbanos, que causavam 

uma forte sensação de insegurança. Meu refúgio era quando viajava e respirava os ares da 

vida sertaneja, a fazenda, o povoado, a cidade pequena, o aconchego, o contato com a 

natureza, o silêncio da noite. Não parecia haver nada tão distante e era fácil encontrar pessoas 

que me conheciam e me ajudavam. Como preferir a loucura e a indiferença da vida urbana? 

Minha firme decisão era de estudar na capital e logo que pudesse iria construir minha vida 

nesse cantinho.  

Porém, alguns encontros ocorridos no início da adolescência interferiram sobre 

essa imagem aversiva e parcial de Fortaleza, foi quando passei a fazer parte de um grupo de 

adolescentes ligados à igreja, ali construí a fé e, através dessas pessoas, consegui conhecer a 

cidade por uma via mais prazerosa. Então me tornei mais curioso por Fortaleza e, mesmo 

percebendo suas contradições, agora com mais clareza, passei a “namorar” a cidade, a partir 

de uma postura mais segura e autônoma. Posteriormente, com outras vivências, através do 

exercício profissional e da formação acadêmica, minhas ligações com o urbano se 

expandiram. Hoje, a cidade não se mostra tão inóspita a mim, embora perceba que nos 
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últimos anos só ficaram mais intensas as situações de violência e a as formas de privatização 

das opções de lazer, Fortaleza continua a me atrair, inclusive estando no centro desse trabalho. 

Como a experiência com a cidade constrói o conhecimento das diversas tribos 

urbanas sobre Fortaleza? Martins (2015) buscou, em seu estudo, compreender as vivências 

urbanas não visuais na cidade de Fortaleza, a partir das formas como pessoas com deficiência 

visual sentem, pensam e agem na cidade. Os resultados remeteram a uma forma peculiar de 

relacionar-se com a cidade, revelando uma leitura e necessidades específicas do tecido 

urbano, que carecem de melhor compreensão por parte dos planejadores da cidade. 

Quanto às pessoas em situação de rua, acredito que haja aspectos importantes 

acerca de suas experiências como habitantes que podem nos ajudam a entender a cidade e sua 

habitabilidade mais integralmente.  

Entretanto, cabe uma pergunta anterior: Será que os Moradores de rua são 

inclusos no perfil de habitantes da cidade? E mais, dentre as muitas formas de habitação na 

cidade, as criativas habitações desse público são consideradas? Acredito que, caso fosse 

construído algo semelhante a um retrato falado dos habitantes de qualquer grande metrópole 

brasileira, tal como Fortaleza, dificilmente a população em situação de rua iria compor esse 

desenho. Para o planejamento urbano, eles são realmente invisíveis, embora não seja difícil 

encontrá-los entre as principais rotas comerciais e turísticas das grandes cidades. Kasper 

(2006), observando as estruturas das habitações construídas pelas pessoas nas ruas de São 

Paulo, defende uma forma de ver o fenômeno urbano da população em situação de rua não 

como um segmento social, ou um grupo de pessoas, mas como certos modos de ocupação do 

espaço urbano.  

Parto da hipótese que a resposta para as duas questões do início do parágrafo 

anterior seja negativa, que os habitantes da rua, embora estejam há décadas construindo 

moradia nas ruas, não são considerados população legítima e a rua é esquecida em seu caráter 

habitacional. 

Exemplo disso são os censos realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), que somente em no ano de 2013 começa a ventilar a possibilidade de 

incluir as pessoas em situação de rua nas pesquisas de censo demográfico nacional, quando 

foi realizado um experimento piloto com 100 pessoas na cidade do Rio de Janeiro, para 

encontrar estratégias conceituais e metodológicas para a consideração desses sujeitos nas 

pesquisas de censo populacional. As conclusões da pesquisa mostram que os recenseadores 

devem ser exclusivos e apontam que o melhor horário para as entrevistas é o início da noite, 
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quando geralmente há o retorno para o mesmo lugar, em busca de abrigo pelo resto da noite 

(IBGE, 2016). 

Essas especificidades da pesquisa com a população em situação de rua já haviam 

sido apontadas pelo 1º Censo Nacional das Pessoas em Situação de Rua, realizado em 2008 

pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (BRASIL, 2009), quando 

foram realizadas pesquisas de campo em 71 cidades brasileiras, incluindo 23 capitais, com 

exceção de Belo Horizonte, Recife e São Paulo, que tinham realizado pesquisa recentemente, 

porém os índices percentuais foram semelhantes. Nesse estudo foram identificadas 31.922 

pessoas vivendo nas ruas, somando com os números das três capitais citadas, chega-se a quase 

50 mil pessoas. Esses dados foram importantes para a formulação, em 2009, da Política 

Nacional para a População em Situação de Rua, a qual também institui o Comitê Intersetorial 

de Acompanhamento e Monitoramento da Política, formado por setores públicos e as 

organizações não governamentais que prestam atendimento a essa população (BRASIL, 

2009). 

O censo nacional identificou, em Fortaleza, o total foi de 1.701 pessoas vivendo 

nas ruas. Outro estudo, realizado em 2015, pela iniciativa municipal (PMF, 2016) não 

mostrou muita variação. Curiosamente, em sete anos de diferença entre o primeiro e o 

segundo censos, os dados são praticamente iguais. Segundo a pesquisa realizada em 2008, 

havia 1.701 pessoas vivendo nas ruas de Fortaleza e em 2015 foram contabilizadas 1.718 

pessoas. Os locais de maior concentração foram o centro e a região da beira-mar, que inclui a 

Praia de Iracema. Não há como argumentar com precisão sobre as causas da quase igualdade 

nos dados nos dois períodos pesquisados, pois não existem outros dados intermediários. 

Ademais, os estudos sobre a população em situação de rua no contexto fortalezense 

encontrados em artigos, dissertações e teses não tratam de dados quantitativos, mas de 

discussões qualitativas em profundidade.  

Partindo da população geral para tentar uma comparação mais estatística, a 

variação também foi pouca, considerando estimativas para o período. Se tomarmos como 

critério o censo populacional realizado em 2010, que traz um dado mais preciso e não o 

estimado, além de provavelmente ser pequena a diferença em relação a 2008, a população 

fortalezense era de 2.452.185, já a estimativa de 2015 era de 2.591.188 habitantes. Utilizando 

uma linguagem mais matemática dos dados, as diferenças percentuais podem ser úteis. Entre a 

população geral, os 139.003 habitantes a mais, representam um aumento de 5,66% verificado 
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em 5 anos. Considerando um período similar para a população em situação de rua, em 7 anos 

(2008-2015) as 17 pessoas a mais representam exatamente 1% de acréscimo no total. 

Outras pesquisas realizadas no contexto fortalezense não se preocuparam em 

trazer aspectos censitários ou demográficos, trata-se de artigos, trabalhos de conclusão de 

curso, dissertações e teses encontrados através de busca nas bibliotecas de universidades de 

fortaleza, no portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES). São estudos interessados em compreender esse público a partir de várias 

perspectivas, algumas delas defendendo sua importância para a concepção do urbano, por 

mostrar suas contradições. Eles serão analisados com mais detalhamento posteriormente. 

Um aspecto relevante em alguns estudos é que grande parte da população em 

situação de rua em Fortaleza parece povoar o bairro do Centro e seu entorno, principalmente 

seguindo pela faixa litorânea, como a Praia de Iracema, onde há forte atuação do comércio, 

consequência da expressão de turismo e lazer da região. 

Diante desse quadro numérico e de ocupação do espaço, foi sendo constituída nos 

últimos anos uma rede de ações da Prefeitura Municipal de Fortaleza para o atendimento 

dessa população. Segundo dados no site oficial da prefeitura, há dois Centros POP, que 

realizam atendimentos na instituição e abordagens itinerantes na rua; três abrigos 

institucionais, um para famílias e dois para homens, totalizando 150 vagas; um centro de 

convivência, para realização de oficinas, atividades socioeducativas, onde também há uma 

pousada social. 

Na área da saúde, não há serviços específicos para a população de rua, apesar de 

haver investimento federal para a criação de equipes de Consultório na Rua, não há nenhuma 

dessas equipes ou outras na área da saúde. 

Em pesquisa recente, Paz et al (2015) identificaram diversas instituições que 

prestam diversos tipos de serviços a pessoas em situação de rua em Fortaleza, principalmente 

na região do entorno do Centro da cidade. As principais ações desenvolvidas são direcionadas 

a saúde e doação de alimentação. Entretanto, foi observado que as organizações não 

governamentais são as mais acessadas quando se procura atendimento em saúde. O conjunto 

das instituições públicas e da sociedade civil forma o Fórum da Rua, que se propõe a discutir 

várias demandas e propostas de políticas públicas. 
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2.1 A casa no meio da rua: transform-ações no cenário urbano 

 

Para compreender como a cidade é vivenciada por esse público, faz-se necessário 

discorrer sobre a cidade, pois é um espaço compartilhado por muitos públicos, inclusive pelas 

pessoas que estão nas ruas. A percepção da população em situação de rua como um grupo que 

não vive totalmente alienado da vida na cidade, embora esteja quanto ao respeito aos direitos 

na cidade, foi bem traduzido na reflexão sugerida pelo título dado a um documentário do 

Ministério da Saúde sobre atuação de profissionais de saúde com a população de rua, 

chamado: “A rua não é um mundo fora do nosso mundo” (BRASIL, 2013). De fato, as 

estratégias de sobrevivência na rua não estão totalmente dissociadas da sociedade em geral, 

nem exclui a população em situação de rua da engrenagem social da produção e do consumo, 

mesmo que esse grupo esteja entre os mais castigados por essa ordem social.  

No documentário citado, somos levados a perceber que, mesmo na exclusão de 

direitos, a dinâmica da vida nas ruas não se desenvolve de modo diferente ou desintegrado do 

funcionamento da sociedade, como muitos podem supor, pois a vida nas ruas não pode ser 

ignorada, as pessoas em situação de rua compartilham a cidade e constroem relações nela. 

Marinho (2012) afirma que a população em situação de rua possui um papel de 

destaque nas tramas urbanas. Há funções sociais exercidas por quem está nas ruas que se 

inserem numa lógica social maior, na qual faz sentido para a atual sociedade que haja pessoas 

vivendo nas ruas, e esse sentido é o da exclusão social. O papel dessas pessoas, embora tido 

como descartável, como apontam Varanda e Adorno (2004), tem seu lugar na lógica do 

consumo, na qual nossa época está mergulhada, e a cidade é um dos ícones desse pensamento. 

Bomfim (2010) traz elementos que nos ajudam a entender a cidade em suas 

dimensões simbólica, psicossocial, afetiva e de participação social. A autora dialoga com 

pesquisadores, pensadores e historiadores da urbanidade, e defende que a cidade vai além de 

sua organização físico-espacial ou administrativa; ela é um todo composto por muitos e 

diferentes elementos: memórias, imagens, desejos, sentimentos, emoções, poder, tradições, 

sonhos, esperanças. A cidade representa e apresenta o modo de vida socialmente 

compartilhado: a urbanidade. Para estudá-la, é preciso romper a dicotomia objetividade-

subjetividade, social-individual (BOMFIM, 2010). É nesse sentido que nossa proposta 

concebe a cidade de Fortaleza, além de ser o local de pesquisa, se constitui como objeto de 

estudo a partir da vivência da população em situação de rua.  
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Freitas (2014) diz que, no Brasil, a urbanização tem legalmente excluído uma 

grande parcela de pessoas dos espaços mais urbanizados da cidade, gerando situações de 

ilegalidade e degradação ambiental, a partir da ocupação de áreas ambientalmente frágeis e 

com pouca infraestrutura. A autora apresenta como esse processo de ocupação do solo ocorre 

em Fortaleza, destacando a exclusão urbana a partir da perpetuação do cenário de distribuição 

desigual dos recursos ambientais urbanos. Assim se dá a ocupação de áreas próximas a rios, 

nas encostas dos morros e outras regiões que não contam com estrutura urbana propícia para a 

ocupação residencial. 

A população em situação de rua parece ser grande representante dessa exclusão 

socioespacial, respondendo a esse processo ocupando as áreas onde esses recursos ambientais 

urbanos são constituídos mais plenamente, quais sejam, saneamento básico, asfaltamento das 

ruas, coleta de lixo, padronização das vias. Mas esses recursos não são compartilhados 

facilmente com essa população, posto que não seja bem-vinda nessas regiões, pois sua 

presença é fator de conflitos, tal como percebido em Fortaleza, a partir de pesquisas como as 

de Lima (2008), que destacou como os espaços ocupados são aqueles que legalmente não lhe 

são próprios, marcadamente as áreas mais turísticas e comerciais da cidade. 

A urbanização em Fortaleza acompanhou o ritmo do Brasil durante as últimas 

décadas, o qual passou de uma nação tipicamente rural, até o início do século XX, para uma 

sociedade que povoa os centros urbanos, concentrando neles, hoje, 85,43% dos seus 

habitantes (PMF, 2015). A capital cearense congrega pouco mais de 2,5 milhões de 

habitantes, sendo quase 4 milhões na sua região metropolitana, que conta com 15 municípios 

(idem). É a capital mais densamente povoada do país e foi apontada em 2011 pelo relatório da 

Organização das Nações Unidas State of the World Cities 2010/2011: Bridging como a quinta 

cidade de maior desigualdade de distribuição de renda do mundo, as outras quatro também 

eram brasileiras (CEARÁ, 2012). 

Em Fortaleza, foram realizadas várias pesquisas sobre a população em situação de 

rua, a partir de diferentes olhares, algumas serão discutidas aqui, para tentarmos compreender 

como a relação com o espaço é apresentada. Lima (2008) diz que numa sociedade de tantas 

disparidades, a população de rua ocupa os lugares mais luxuosos da cidade, mostrando suas 

desgraças e aproveitando a riqueza que sobra dos ricos, o lixo. Para Moura Júnior (2012), a 

rua como moradia representa uma relação complexa na qual incidem fatores diversos não 

apenas ligados à opressão, mas também há ressignificação da rua como espaço de afeto, 

criatividade, liberdade e independência. As discussões de Rodrigues (2005) apontam para 
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uma relação corpórea entre a pessoa e a rua, o corpo que tem funções de suporte e meio de 

transporte, expressão de excessos do comportamento social e de abrigamento, representando 

uma metáfora de corpo caracol, pois os sujeitos conduzem elementos de residência consigo, 

como se morando nele mesmo. Monteiro (2011) associa as pessoas nas ruas com o cenário 

urbano de Fortaleza, destacando que em termos de distribuição territorial na cidade, ricos e 

pobres estão muito próximos, embora não se possa dizer o mesmo em termos sociais, gerando 

uma forma de segregação, na qual a cidade é compartilhada em sua dimensão espacial, mas 

não em um sentido democrático. 

Sawaia (1995) discute essa segregação urbana como uma questão ético-relacional, 

pois defende que a intimidade nas relações com o espaço é libertadora da subjetividade. É na 

construção de relações de intimidade, de legitimidade social, que os sujeitos e as cidades 

lutam contra as danosas consequências da supremacia dos valores da modernidade, 

marcadamente segregadores.  

Partindo de uma perspectiva diferente, Da Matta (1997) fala sobre a intimidade 

quando discorre sobre as diferenças entre a casa e a rua. Sugere que, na relação com os 

espaços, a sociedade brasileira construiu diferenciações entre essas duas dimensões, que são 

capazes de lançar luz sobre a dinâmica do funcionamento da sociedade em geral. Trata-se de 

diferentes dimensões ambientais, porém uma não se sobrepõe à outra, ambas são formadoras 

da subjetividade humana.  

Na condição dialética entre a casa e a esfera pública, este é o espaço que se opõe, 

em termos de estrutura, àquele outro, o do domínio privado, da casa, das relações 

consanguíneas. A casa é o lugar das pessoas, onde se permitem relações próximas, e a rua é 

espaço de indivíduos, terra de ninguém. A quase universalidade do sonho da casa própria 

contrasta com o pesadelo de ser colocado no olho da rua e exposto aos riscos. A casa está em 

oposição à rua, e só pode ser compreendida nessa oposição. Esse contraste, porém, não é 

rígido, mas fluido, dependendo dos elementos e comparação. Tal oposição é fortemente 

observada na cultura brasileira. 

A casa pode ser desde o quarto de uma pessoa, o espaço da casa incluindo jardins 

e quintal, o bairro onde ela mora, até o país. “O Brasil é a minha casa”, pode dizer um 

estrangeiro que o adotou como pátria. Depende do elemento de comparação, que vai ser 

sempre com algo externo, de fora, como na relação entre a casa e a rua. Na casa, podemos 

fazer coisas que não são toleradas na rua e o contrário também é verdadeiro. Da Matta (1997) 

cita a expressão de emoções como exemplo das diferenças entre o lugar das leis impessoais e 



28 
 

 
 

o domínio das relações pessoais, tendo como referência a sociedade brasileira. A rua e a casa 

despertam diferentes sentimentos e têm diferentes emoções que se expressam nesses espaços, 

entretanto, não podem ser vistos de forma dicotômica, pois casa e rua são o que chama o autor 

de “par estrutural”, pois a realidade é formada por casa e rua, bem como suas emoções. Por 

isso, para Da Matta (1997), não se pode subverter o que está reservado para a rua e para a casa 

sem o risco de consequências.  

Como isso pode ser compreendido a partir do modo de vida de pessoas que vivem 

nas ruas das grandes cidades brasileiras? Pode-se afirmar que a rua é transformada em casa? 

Caso afirmativo, há consequências? Havendo consequências, como isso pode ser observado? 

Suspeito que haja algo novo a aprender sobre as relações com os espaços a partir da 

compreensão de como ocorre esse processo de identificação/diferenciação de casa e rua entre 

as pessoas em situação de rua. 

A rua seria por definição um espaço urbano de caráter predominantemente 

público, ao contrário da esfera privada, a rua continuaria sendo um segmento ou tipificação do 

espaço público, potencialmente direcionado para as experiências públicas. Tem-se daí que o 

tipo de sociabilidade pública sugere a noção de espaço público. Porém, atualmente, vê-se que 

há uma tendência que incentiva uma sociabilidade pública gerida pelo consumo e esse 

processo de ressignificação do espaço público, enviesado pelo consumo, pode estar 

contribuindo para seu esvaziamento e morte (LEITE, 2007). 

Mesmo as características físicas estruturais de uma rua, ainda que sejam fruto de 

reformas urbanísticas planejadas, não garantem que se desenvolvam ali usos ou práticas 

capazes de caracterizá-la como espaço público, embora o arranjo físico também possa facilitar 

ou dificultar o desenvolvimento de relações sociais no espaço (LEITE, 2007). Isso significaria 

que a existência de espaços urbanos abertos designados ao desenvolvimento de ações que lhes 

atribuam sentido e estruturem lugares não garante que haja relações sociais que os 

qualifiquem como públicos. 

Analisar as formas de habitação de pessoas na rua pode ajudar a entender como se 

processam subversões entre público e privado no tecido urbano e quais as consequências 

decorrentes disso. 

 



29 
 

 
 

 

 

2.2 História residencial humana: do nomadismo às residências, da casa à rua 

 

Ao revisitar a história residencial humana, parece ficar clara a relação recíproca 

entre a evolução das primeiras habitações e o desenvolvimento humano. O homem 

transforma-se junto com as mudanças que ele mesmo opera nas suas formas de habitar. É na 

relação com os lugares que nos transformamos e a história das moradias humanas mostra 

também isso quando analisamos desde o nomadismo do homem primitivo até os precursores 

das moradias atuais. Fazendo o caminho inverso, porém não o mesmo, das habitações 

domiciliadas à situação de nomadismo, percebemos as nuances das expressões do nomadismo 

nos dias atuais, como no caso das pessoas em situação de rua e outros perfis nômades 

presentes no meio urbano. 

Historicamente, há formas diferentes de categorizar a vida nômade. Barbosa 

(2008) apresenta algumas, a primeira diz respeito às maneiras de obter o sustento. Assim, os 

nômades podem ser divididos em três grupos: caçadores e coletores, pastoralistas e 

perambulantes. Essas práticas não são necessariamente excludentes entre si, a depender do 

contexto ou da época do ano, pode haver substituição de um modo de sustento por outro ou 

sobreposição, o que a autora chama de seminomadismo. A vida das pessoas nas ruas parece se 

aproximar da classe perambulante, em decorrência das andanças praticadas por esses sujeitos. 

Mas também são coletores, principalmente ligados aos locais de acúmulo de lixo e outros 

materiais descartados pelo consumo. Além disso, há também pastoralistas, que se dedicam ao 

pastoreio de carros nas ruas. 

Outra classificação, que Barbosa (2008) chama de tradicional, divide os nômades 

atuais em dois grupos: os que são por necessidade (nomadismo) e os que são por escolha 

(antinomadismo). Entretanto, a autora critica a generalização da aplicação do termo nômade a 

grupos tão distintos quanto distantes, cita Mil Platôs de Deleuze e Guattari (1995) quando os 

autores dizem que é falso definir o nômade somente pelo movimento e dão o exemplo das 

diferenças entre o nômade e o migrante, entre outras razões, este último difere-se por ter a 

expectativa da fixação para constituir um modo de vida sedentário, marcado pela cultura 

globalizada, que exige flexibilidade do estilo de vida, ao passo que o nômade fica arraigado 

aos valores da vida de andarilho. As transformações atuais nas expressões desse 

antinomadismo são principalmente decorrentes do aumento da velocidade e facilidade de 
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locomoção do ser humano entre grandes distâncias e a criação do espaço virtual, agregando os 

avanços da tecnologia, quando as fronteiras parecem ter ficado menos rígidas.  

Quanto ao que chama de nomadismo por necessidade, Barbosa (2008) defende 

não ser apenas relativo ao sustento fisiológico do corpo, mas também atração pelos valores 

que a vida nômade representa, ou seja, representa uma busca pela melhoria das formas de 

viver. Ressalta, ainda, que sendo o nomadismo uma adaptação de modos de vida ao lugar, sua 

expressão passa por constantes transformações dependendo de cada época e ambiente, 

configurando-se novos desenhos da vida nômade. 

Segundo o contexto de vida das pessoas nas ruas, essa classificação parece ter 

fronteiras pouco delimitadas, pois as pessoas parecem estar na rua por necessidade, como 

modo de viver, forma de insistir em sobreviver, mas também há grupos que querem sair das 

ruas, para viver um estilo de vida com imaginário de sedentarização, porém se deparam com 

vários empecilhos. Em geral, os Moradores de rua são indivíduos e grupos que não têm 

condições de adotar um lugar específico e exclusivo, mas estão dispostos a adaptar os lugares 

e recursos às suas necessidades. Adaptam a estrutura urbana se utilizando de recursos 

facilmente encontrados como refugos do consumo. É importante lembrar que se trata de uma 

população heterogênea quanto às diferentes estratégias para se relacionar com os lugares. 

Alguns também parecem preferir não se estabilizar em um lugar específico. 

Assim, as formas de nomadismo na rua também são muitas e diferentes. Olhando 

para os abrigos improvisados, para o que essas pessoas carregam consigo, entendendo as 

relações estabelecidas com os lugares, percebemos claramente distinções entre as formas de 

estar na rua. 

Historicamente, o homem e os outros animais apresentam necessidades de 

abrigamento, mas, enquanto nos animais são encontrados sempre os mesmos tipos de abrigo 

para cada espécie, o homem evoluiu, diversificando sua habitação em vários sentidos, 

inclusive usando materiais diferentes e seguindo formas variadas, de acordo com os meios 

disponíveis e o tipo de vida sedentária ou nômade.  

O padrão de habitação dos últimos séculos privilegia a residência fixa em 

detrimento das aparentes inseguranças de uma vida nômade. Entretanto, segundo Burns 

(1970), vários filósofos consideram que a maioria das grandes culturas históricas, que 

desenvolveram sociedades com estruturas complexas e que nos influencia até hoje, foi 

fundada por povos nômades, sendo as necessidades os principais impulsionadores para a 
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conquista de novos territórios. O que se observa é que a fixação do homem construiu valores 

que se impuseram sobre os valores do nômade. 

Ainda na chamada Pré-história, quando o nomadismo era a única possibilidade 

viável, a vida era marcada pela caça e coleta, conforme os recursos encontrados no lugar. Pela 

fragilidade física diante das intempéries naturais e dos predadores, encontrar abrigo para 

descansar e renovar as forças foi o que provavelmente originou a criação do que hoje 

denominamos habitações ou moradias (LOURENÇO; BRANCO, 2013). 

Os desenhos rupestres encontrados nas paredes e tetos dos primeiros locais de 

moradia do homem sugerem grande relevância desses lugares para a evolução humana por 

mediarem o desenvolvimento de funções superiores, como a linguagem. É isso que afirma 

Cagliari (1998) ao problematizar o processo de aquisição da leitura e da escrita, defendendo 

que a leitura dessas representações gráficas foi precursora da escrita alfabética. O autor 

explica isso através de uma cena, na qual o homem um dia recebeu em sua casa a visita de um 

amigo que o questionou acerca das figuras desenhadas, ao contar as histórias representadas 

pelas figuras, o artista descobriu que podia ler esses desenhos. Certamente isso mudou a 

forma como os homens passaram a se relacionar com suas casas, as quais, além da 

funcionalidade de acolhimento contra situações adversas, passaram a abrigar também sua 

imaginação e criatividade, expressão de histórias, pensamentos e sentimentos. 

As grutas foram os primeiros locais que o homem explorou, de onde expulsou 

animais e protegeu a entrada com fogo, e onde desenhou sua história. Quando na ausência de 

cavernas naturais para se abrigar, foram criadas alternativas também inspiradas na natureza ao 

redor. Em antigos registros chineses, são citadas moradas em cavernas para enfrentar o 

inverno, e em ninhos pendurados em grandes árvores para passar o verão. Vestígios de 

cabanas e tendas de 40 mil anos antes de Cristo mostram a utilização de troncos, galhos e 

ossos de animais, como estruturas, e folhas, palha, terra e peles de animais como revestimento 

e cobertura das moradias (REBELLO; LEITE, 2007). 

Esses recursos de origem vegetal são muito presentes na história das moradias e 

seu uso foi aprimorado a partir de técnicas de manuseio, descoberta de grande variedade de 

espécies de madeira e desenvolvimento de ferramentas, isso representou ganho para os 

nômades, que podiam melhorar suas habitações, como destacam Lourenço e Branco (2013, p. 

199): “O elemento vegetal foi um dos primeiros materiais a ser utilizado pela Humanidade, 

para sua defesa, aquecimento, preparação de alimentos, iluminação, primeiras formas de 

habitação e primeiras embarcações”. 
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Embora as técnicas de manuseio da madeira tenham passado por muitas evoluções 

desde que o homem inventou seu uso até hoje, as pessoas na rua, que também se utilizam da 

madeira e de outros materiais em suas construções, gozam de apenas parte dos instrumentais e 

das técnicas mais sofisticadas. Assim a população em situação de rua tem limitados recursos 

para viver em seus abrigos, que são sempre provisórios. 

Montar e desmontar rapidamente a moradia e poder carregá-la consigo foram e 

continuam sendo necessidades dos nômades. No início, os abrigos estavam muito limitados ao 

corpo, por vezes estavam sobre ele, imitando um caramujo. Os povos do Oriente e da África 

fizeram evoluir essas construções para as tendas e outras formas mais recentes de abrigos 

móveis. Para Kasper (2006), uma característica importante para as habitações na rua é a 

desmontabilidade, ela é necessária devido às características de alguns lugares, pois a 

paisagem está em constante transformação, podendo sofrer influências específicas conforme o 

horário ou o dia da semana. Matos (2006) considera que as habitações das pessoas na rua são 

processos de casificação, a partir de uma arquitetura invisível, quando se observam ações da 

esfera privada em um lar público em constante transformação. Sendo possível perceber, como 

argumentam Santos, Barbosa e Bingre (2008), a construção, desconstrução e reconstrução do 

lar espontaneamente, configurando a constante montagem e desmontagem da cidade, 

principalmente à noite. 

O nomadismo foi uma das características que recebeu destaque por diversos 

autores no estudo sobre os Moradores de rua por expressar singularidades na forma como é 

observada a relação entre a população em situação de rua e os espaços. Essas pessoas parecem 

querer mostrar para toda a sociedade que ainda é possível caminhar pela cidade, vivê-la a 

partir dos próprios pés.  

Frangella (2004) afirma que o deslocamento nômade pela cidade se constitui 

como condição essencial para quem está na rua. Para Moraes (2008), o nomadismo nessa 

população é compulsório, não há outra opção para quem vive na rua que não seja essa. 

Quintão (2012) parece concordar, pois afirma ser o deslocamento pela cidade é uma 

característica que aumenta as chances de sobrevivência na rua, tratando-se de uma técnica 

facilmente observada entre os que estão nas ruas. Varanda (2003) identificou que a 

característica nômade não se refere somente às necessidades, mas também lhe é atribuída 

valor, sendo considerada uma atitude de resistência ao comodismo. Kasper (2006) definiu a 

população em situação de rua como neo-nômades, pois são percebidas particularidades no 

nomadismo expresso por essa população em relação ao nomadismo em outros povos e épocas. 
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Rodrigues (2005) percebe essa característica nos corpos que se transformam por causa da 

constante necessidade de transitar pela cidade, o corpo passa a ter sua função fortemente 

ligada ao trânsito na cidade. 

Por fim, Magni (1995) usou a expressão “nomadismo urbano” para mostrar as 

contradições entre nomadismo e urbanidade, expressas nas diferenças entre a vida nas ruas 

das grandes cidades e o nomadismo das sociedades primitivas: 

 
Nesse sentido, não cabe procurar dentre a população de rua as mesmas 
características dos povos nômades tradicionais que se inserem em outro tipo 
de ambiente. Dentro da especificidade urbana do nomadismo, realçam-se as 
contradições desse modo de vida em meio à sociedade sedentária entre as 
quais se pode ressaltar a utilização de uma tecnologia arcaica como o fogo 
para controle do alimento, da temperatura, da luminosidade. Alimentado de 
uma matéria-prima que já passou por todo um processamento industrial, este 
fogo não provém, portanto, diretamente da natureza, como ocorre no caso 
das sociedades simples (p.147). 

 

Outra diferença importante está na materialidade, os Moradores de rua não 

procuram seus objetos na natureza ou confecciona-os a partir de matérias brutas, a 

materialidade observada provém daquilo que já foi utilizado por outros que não encontraram 

mais valor nesses materiais.  

Além dos aspectos funcionais do nomadismo, parece haver significados afetivos e 

simbólicos compartilhados pelos diferentes grupos nômades, incluindo a população em 

situação de rua. Pois é impossível conhecer uma comunidade nômade dissociada do seu 

espaço de sobrevivência, entendendo que a relação com esses lugares forma e transforma sua 

cultura, seus valores, identidade, enfim, os significados coletivos e os sentidos individuais, 

como resumem bem Deleuze e Guattari (1995, p. 53) quando falam sobre as diferenças entre 

o nômade e outras culturas em relação ao território. 

 
Se o nômade pode ser chamado de o Desterritorializado por excelência, é 
justamente porque a reterritorialização não se faz depois, como no migrante, 
nem em outra coisa, como no sedentário (com efeito, a relação do sedentário 
com a terra está mediatizada por outra coisa, regime de propriedade, 
aparelho de Estado...). Para o nômade, ao contrário, é a desterritorialização 
que constitui sua relação com a terra, por isso ele se reterritorializa na 
própria desterritorialização. É a terra que se desterritorializa ela mesma, de 
modo que o nômade aí encontra um território. [...] O nômade habita esses 
lugares, permanece nesses lugares, e ele próprio os faz crescer, no sentido 
em que se constata que o nômade cria o deserto tanto quanto é criado por 
ele. 
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Esses autores chamam nossa atenção para os aspectos simbólicos da relação entre 

a pessoa e os lugares, destacando as transformações que se processam no nômade a partir 

disso, pois é assim que eles os constroem e a si mesmos. Os valores da nomadologia 

apresentada por Deleuze e Guattari (1995) referem-se ao que escapa do aparelho do Estado, 

que é produzido à margem das suas rígidas e controladas normatizações. Assim, há artes 

nômades, filosofias nômades e, podemos dizer assim, outra relação com a cidade, as cidades 

nômades. Essa forma de construção de saberes é regida pelos desafios que lhe são impostos e 

resultam em formas novas e criativas do pensar e do fazer. Constitui-se ainda como negação 

dos valores da vida capturada pelo Estado, que está sempre ditando suas regras e controles 

para sedentarizar as expressões de vida e não apenas as residências.  

Esses valores aparecem em alguma medida entre as populações em situação de 

rua, mas que não são bem observados a não ser de perto, olhando pausadamente, pois há 

muitas distorções nas representações desse público que incluem valores referentes ao 

desinteresse pelo trabalho, atribuindo-lhes estigmas referentes à preguiça, vadiagem, 

sedentarismo, entretanto isso não se confirma nas diversas pesquisas brasileiras.  

Quanto ao trabalho, na pesquisa nacional de 2008 (BRASIL, 2009), 

aproximadamente um quarto dos entrevistados exerce alguma atividade remunerada, quase 

nenhum com carteira assinada. Em Porto Alegre, Grazziola (2011) descreve que a maior parte 

dessas pessoas está exercendo alguma atividade de geração de renda, e quase todas gostariam 

de passar por alguma formação para o trabalho. Pesquisadores de várias regiões do país falam 

o mesmo: Rodrigues (2005), Kasper (2006) e Fragella (2004). Outros dois dados comuns 

nessas pesquisas é que a baixa escolaridade e a maior parte dos respondentes estar em idade 

economicamente ativa. Ou seja, não podemos afirmar que o apego a uma vida ociosa esteja 

associado ao nomadismo tal como se expressa na população de rua. 

Em vários estudos, o ideal de viver uma sensação de liberdade aparece fortemente 

associado à vinculação afetiva entre as pessoas e o espaço da rua. Na experiência com a 

equipe do Consultório de Rua, era comum escutar relatos do tipo “A rua vicia”, mostrando a 

avaliação das contradições entre os sentimentos gerados pelas dificuldades da vida nas ruas e 

aqueles que mostram os atrativos de estar nesse lugar. Esse julgamento vai além da simples 

necessidade fisiológica de sobrevivência.  

É isso o que afirma Sawaia (2009), para ela, mesmo na miséria o homem não 

pode ser visto como um ser apenas biológico e que pensa somente no que é necessário para a 

sobrevivência física, pois continua procurando sua liberdade e outras sutilezas psicológicas. 
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Escorel (2003, p.145) também reconhece essa singularidade na resistência das pessoas nas 

ruas: “As péssimas condições de vida e a proteção social ausente ou extremamente precária 

revelam que a sobrevivência quase impossível é fruto de determinação pessoal”. 

Essa determinação pessoal representa a tentativa de integração entre uma busca 

por uma suposta liberdade advinda da vida errante e a fuga dos compromissos necessários 

para a manutenção da vida em moradia fixa. Os Moradores de rua insistem em existir de 

forma não aprisionada aos lugares, acreditando poder escolher onde ficar e mesmo tornar-se 

invisível quando julgar necessário. Há aspectos sutis da vida nas ruas, que não apenas a 

sobrevivência de uma máquina biológica, há subjetividades se construindo e se expressando 

nas ruas. 

São citadinos que caminham por muitas áreas da cidade, experimentam 

pausadamente as muitas formas de estar nela, sondando o lixo nela produzido, sendo afetados 

pelas dores e alegrias geradas em cada região por onde circulam. Podemos então concluir que 

essa população constrói um conhecimento experiencial singular sobre a cidade? Caso 

afirmativo, como acessar esse saber? A partir de qual perspectiva? 

Para entender melhor essas questões, finalizo este capítulo com uma discussão 

acerca da identidade de quem é a população em situação de rua, para, assim, reunir condições 

de entender melhor sua expressão na cidade. 

 

2.3 Mas quem é a população de rua?  

 

Viver no meio das ruas não é um problema novo, é tão antigo como o surgimento 

das ruas e das cidades, mesmo nas épocas pré-industriais, embora inicialmente esteja muito 

ligado à migração do campo para as concentrações urbanas. Nas primeiras fases da revolução 

industrial e francesa, a rua era local de sobrevivência, pois faltava trabalho, moradia e 

alimento para todos (BURSZTYN, 2003).  

No Brasil, a história das pessoas nas ruas está fortemente associada à exclusão 

social, observada marcadamente na alta concentração de renda nas grandes cidades e de terras 

no campo (ESMERALDO FILHO, 2010). Três grupos formam a história da exclusão no 

Brasil: índios, negros e trabalhadores rurais (BURSZTYN, 2003). Os índios foram os 

primeiros por serem considerados como sub-raça, semi-homens, inferiores. Perderam sua 

terra, foram perseguidos e dizimados por resistirem à escravidão e não se adaptarem ao 
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sistema produtivo imposto pelo colonizador europeu. Inicialmente eram excluídos necessários 

para o extrativismo no início do período colonial. 

Os negros africanos já chegaram ao Brasil despidos de quaisquer direitos, porém 

indispensáveis para a economia, sem eles a produção rural brasileira no período colonial não 

teria sido possível. Eram necessários para a economia, porém excluídos de cidadania. Após a 

abolição, surge o terceiro grupo de excluídos: os trabalhadores rurais. Embora não fossem 

escravizados, não gozavam dos direitos de cidadania. Como índios e escravos, estes também 

foram indispensáveis à economia em algum momento, fundamentais para o processo de 

industrialização por fornecer matéria-prima, insumos e mão de obra fruto da migração do 

campo para as cidades (BURSZTYN, 2003). As pessoas nas ruas parecem ser herdeiras 

desses três grupos, como produto de séculos de exclusão social no Brasil. 

Após as profundas e recentes transformações sociais observadas nas últimas 

décadas, atribuídas principalmente à expansão mundial do neoliberalismo, vemos o aumento 

das pessoas vivendo nas ruas revelando a face mais cruel do processo da globalização. E 

mesmo não sendo um fenômeno exclusivo do meio urbano, é nele que a presença da 

população em situação de rua tem uma visibilidade mais acentuada, marcadamente nas 

grandes cidades (SILVA, 2012). Numa mesma metrópole globalizada são encontrados o rico 

e os miseráveis em trânsito nas ruas, os últimos considerados duplamente descartáveis: 

descarte social e descarte do consumo. Na visão do mercado de trabalho, passaram de exército 

de reserva a lixo industrial, sendo inimpregáveis, como afirma Bursztyn (2003). O autor diz 

que a nova configuração das pessoas nas ruas (do início do século XXI) soma essa categoria 

inimpregável aos públicos mais antigos, quais sejam: mendigos tradicionais, pessoas com 

deficiências físicas ou mentais, idosos abandonados e hippies. 

Apesar de popularmente ainda ser comum nomear àquele que está na rua apenas 

como “morador”, resumir a vida na rua apenas em morar oculta a multiplicidade das formas 

dessa população existir, como já apresentado no capítulo introdutório. Por isso, foi elaborada 

a expressão População em Situação de Rua (PSR), essa nomenclatura é resultado do esforço 

de estudiosos e militantes da área no enfrentamento aos estigmas sociais historicamente 

associados a esse público. Há alguns anos essa é a expressão adotada pelos documentos 

oficiais do Governo Federal e por movimentos sociais na tentativa de traduz a complexidade 

em classificar esse grupo de características tão diversas. 

Um exemplo dessa pluralidade do existir na rua é trazido por Kasper (2006), que 

em sua tese acompanhou os modos de ocupação do espaço urbano por quem habita na rua. O 
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autor defende o termo Gênero de Vida para traduzir os modos de se viver, incluindo a forma 

de viver na rua e da rua. Segundo essa definição, o Gênero de Vida não seria apenas uma 

resposta diante de condições ambientais, trata-se também das muitas possibilidades de viver, 

que se particularizam e generalizam-se na invenção de novas práticas e relações sociais. Esse 

conceito é discutido a partir do que o autor estudou sobre a cultura material das pessoas que 

habitam as ruas em São Paulo. 

A partir da minha já mencionada experiência profissional com essa população em 

Fortaleza, esse caráter plural das expressões de vida nas ruas confirmou-se e apresentou 

contextos bem específicos de cada território compartilhado pelos diferentes grupos. Um 

exemplo é a coleta de materiais recicláveis nas ruas dos bairros Meireles e Praia de Iracema 

(duas regiões turísticas, onde circulam muitas riquezas). Vários recicladores chegam a esses 

bairros nobres vindos de uma região periférica bem distante, o Jangurussu, que é conhecido 

por ter sido durante anos o principal destino de lixo de Fortaleza, onde muitas famílias 

desenvolveram a sobrevivência a partir da reciclagem. Eles atravessam a cidade com suas 

carroças usadas para reciclagem e por não terem condições físicas de retornarem no mesmo 

dia, alguns chegam geralmente às quartas-feiras, retornando apenas no sábado, enquanto 

outros ficam de maneira mais permanente nas ruas durante várias semanas. Os dois grupos 

são diferentes, com características e necessidades específicas, a relação deles com esses 

territórios também apresentam semelhanças e particularidades, porém ambos estão em 

situação de rua.  

O censo nacional sobre população em situação de rua conceituou como pessoas 

em situação de rua não apenas os que constituem moradia fixa na rua, foram também inclusas 

aquelas com casa própria, alugada ou de parentes distantes, mas que por motivos de trabalho 

dormem na rua uma ou mais vezes por semana (BRASIL, 2009). Esse é o caso desses 

recicladores do Jangurussu e outros grupos que vivem nas ruas de Fortaleza. 

Lima (2008) faz um breve resgate histórico sobre as formas de nomeação da 

População em Situação de Rua, destacando que as diversas formas de expressão de 

preconceitos, exclusão e invisibilidade expressam as marcas da sociedade em cada época. A 

autora conclui que: 

 
Conceituar essa categoria não é nada simples, tendo em vista a diversidade 
de expressões utilizadas nas últimas três décadas, carregadas de significados 
para denominar àqueles que vivem nas ruas e delas sobrevivem. É na 
verdade, a expressão do pensamento da sociedade sobre essa população, e 
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também a articulação com as diversas conjunturas sociais, econômicas e 
políticas (p.33). 

 

Trata-se de um segmento populacional que passa por processos de quebra de 

vínculos com seus territórios de origem (e com os vários lugares onde se estabelecem) e o 

espaço público se torna atraente diante dessa desfiliação com o lugar (CRUZ; VARGENS; 

RAMOA, 2011). Sendo, assim, faz-se necessário que, por isso, haja reinvenções de si, não 

apenas para as estratégias de sobrevivência, mas também sobre as maneiras de se relacionar 

com seus novos territórios (BRASIL, 2009). 

A partir do texto da Política Nacional para Inclusão Social da População em 

Situação de Rua, podemos encontrar uma definição que é citada em alguns textos oficiais que 

tratam da população em situação de rua: 

 

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

 

Esse documento aponta também para a dificuldade em traduzir em um único 

conceito características tão diversas como as encontradas entre as pessoas em situação de rua. 

Nessa tentativa, é destacado o caráter heterogêneo no sentido de haver muitas formas de viver 

na rua e dos diferentes públicos habitarem as ruas, mesmo assim, há características comuns 

em relação aos efeitos do processo de exclusão social e de encontrar na rua recursos de 

subsistência e moradia.  

Acredito qualquer estrato da população em situação de rua só pode ser 

compreendido a partir do espaço geográfico onde ele vive e do contexto de vida no qual esse 

grupo estiver inserido, pois há estreita ligação entre esse público e o lugar, as pessoas em 

situação de rua e o lugar compartilham aspectos sócio-físicos. Conforme essa preocupação, 

faz-se necessário recorrer a uma perspectiva teórico-metodológica que forneça elementos que 

possam dialogar com os aspectos referentes ao lugar, às pessoas e ao que se constrói desse 

encontro entre a população de rua e os lugares. 
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3. LIBERDADE E SOFRIMENTO NO URBANO, RELAÇÕES COM A ESTIMA DE 

LUGAR 
 

 
... Os homens enganam-se ao se 

julgarem livres, julgamento a que chegam apenas 
porque estão conscientes de suas ações, mas 

ignoram as causas pelas quais são determinados. 
É, pois, por ignorarem a causa de suas ações que 

os homens têm essa ideia de liberdade. 
 

Espinosa 

 

 

Estas palavras de Espinosa, ainda no século XVII, traduzem muito da intenção 

dos seus escritos, de denunciar a servidão que estava sendo imposta à população, e esta, por 

sua vez, também estava se sujeitando apaixonadamente aos tiranos. O filósofo viveu numa 

época em que as monarquias absolutistas imperavam em toda a Europa, não somente por meio 

da força, mas, sobretudo, pela manipulação as paixões humanas. Essa foi uma das grandes 

contribuições da obra espinosana para a compreensão das relações sociais de qualquer época. 

Sua redefinição de liberdade desconstrói a imagem de livre-arbítrio, mostra como diferente de 

vontade e a afirma como consciência das necessidades. O estudo dos afetos será a via para a 

discussão sobre as expressões da vida nas ruas neste estudo. 

Assumida a intenção de compreender a vida na cidade, ou, melhor dizendo, tentar 

perceber aspectos subjetivos sobre a experiência urbana, foi preciso distinguir nossos marcos 

teóricos, que contornam o terreno epistemológico/conceitual com o qual nos relacionamos 

para a realização dessa pesquisa. Mesmo que, por vezes, quiséssemos aumentar sua 

abrangência, esse é um lugar que diz de onde partirmos e até onde não ultrapassamos, sob 

risco de perder de vista nossas referências. 

Esse foi um território ao mesmo tempo apropriado e construído, pois, foi partindo 

do diálogo entre algumas perspectivas teóricas, que construímos caminhos coerentes por onde 

seguir. Inicialmente, nos aproximamos de reflexões teóricas que se mostraram relevantes 

antes do início da fase de campo. Entretanto, foi necessário agregar outras referências que nos 

deram subsídios para discutirmos aquilo que encontramos em campo.  

Assim, a redação desse capítulo discute quatro dimensões importantes acerca da 

vida das pessoas na rua, o urbano, a Estima de Lugar, a liberdade e o sofrimento. O urbano, 
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porque a população em situação de rua é um fenômeno tipicamente urbano, entretanto é 

importante construir qual concepção de sociedade urbana constitui modelos explicativos para 

a vida nas ruas. A Estima de Lugar (BOMFIM, 2010) será apresentada como caminho para 

compreender a expressão da afetividade em relação ao urbano, possibilitando o estudo do que 

deriva do encontro entre individual e coletivo, material e subjetivo, na relação das pessoas 

com os lugares.  

A discussão sobre Liberdade tem sido encontrada como tema recorrente em vários 

trabalhos acerca da população em situação de rua, principalmente aqueles derivados de 

pesquisas de campo. A concepção espinosana de liberdade foi adotada como referência para 

essa discussão e será apresentada a seguir.  

A última parte desse capítulo procura delinear o sofrimento em relação à vida 

urbana, tendo como referência inicial a situação das pessoas nas ruas, mas com intenção de 

ampliar a análise para as demais relações de desigualdade e exclusão que causam sofrimento 

na vida urbana. Tenciona-se para a identificação e denúncia de um tipo de sofrimento 

resultante das desigualdades sociais, na relação entre a cidade e seus moradores (incluindo os 

que estão na rua), o qual estou chamando de Sofrimento Urbano.  

 

3.1 Considerações sobre a questão urbana 

 

A dimensão urbana da sociedade tem sido objeto de estudo em diferentes áreas do 

conhecimento nas últimas décadas, em vários países do mundo. No Brasil, identificamos 

várias iniciativas que se debruçam sobre o fenômeno, como, por exemplo, o Observatório das 

Metrópoles (PEQUENO, 2009), que é uma espécie de instituto virtual, formado por dezenas 

de pesquisadores, de diversas universidades, órgãos públicos e não-governamentais, que se 

dedicam ao estudo sistemático de 14 centros urbanos das cinco regiões do país, incluindo 

Fortaleza e a região metropolitana, desde 2004. 

Outros trabalhos são desenvolvidos por diferentes grupos de pesquisa nas 

universidades brasileiras, mostrando a interdisciplinaridade do tema. Os grupos de estudos 

cadastrados no CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) 

mostram essa realidade. Em consulta ao site do diretório dos grupos de pesquisa no Brasil, 

usando o termo “urban” para conseguir abarcar descritores de urbano, urbana, urbanismo, 

urbanidade e derivações desse termo, filtrando apenas pelos campos “nome do grupo” e 

“nome da linha de pesquisa”, foram encontrados mais de 1400 grupos cadastrados, sendo eles 
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de diversas áreas: Arquitetura e Urbanismo, História, Geografia, Economia, Artes, 

Arqueologia, Engenharias (química, civil, mecânica, sanitária), Serviço Social, Agronomia, 

Direito, Antropologia, entre outras. Submetendo essa busca a mais filtragens, especificando 

pela Grande Área de Ciências de Ciências Humanas e pela área de Psicologia, foram 

encontrados 13 grupos. Esse número certamente é maior, pois é possível que haja outros 

grupos que também pesquisem sobre o urbano, porém os termos relacionados não estão 

postos nem no título do grupo, nem da linha de pesquisa. 

O crescimento das grandes cidades contemporâneas é um dos responsáveis pelo 

interesse acadêmico sobre o tema, principalmente com a Geografia Urbana, a partir do final 

do século XX (SILVA, 1997). Na primeira década do século seguinte, já observamos números 

que reforçam esse aumento da concentração urbana, o que fica claro nos dados do censo 

populacional brasileiro de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2016), no qual são referidas as disparidades na distribuição da população. Essa 

pesquisa indicou que dos quase 191 milhões de brasileiros naquele ano, 161 milhões residia 

na área urbana e 30 milhões no rural. Percentualmente, estamos falando de 84,3% de 

moradores em áreas urbanas, sendo a região Nordeste a de menor expressão de população nas 

áreas urbanas, com 72%, embora continue sendo muito maior que a população que ocupa a 

zona rural. No Ceará, dos 8,5 milhões de habitantes, quase 6,5 milhões viviam no urbano, o 

que representa 76,5%. Esses são dados que se referem ao local de residência no município, 

conforme a classificação entre zona rural e zona urbana. Entretanto, quando buscamos 

compreender outros aspectos que caracterizem a expressão de cada população no contexto 

brasileiro, Carlos (2007) aponta controversas dessas definições, afirmando que mesmo a 

tentativa dessa classificação pode ser considerada arbitrária. 

Hoje, é quase uma redundância usar termos como cidade e sociedade acrescidos 

do “sufixo” urbano, pois parece difícil falar de cidade ou sociedade dissociando-as das 

expressões do urbano. Por isso, partiremos das considerações de Henri Lefebvre em diálogo 

com autores brasileiros sobre o fenômeno urbano, a fim de nos fornecer elementos de 

compreensão da expressão de vida nas ruas, e, posteriormente, apresentaremos algumas 

considerações sobre a questão urbana na cidade de Fortaleza. 

Lefebvre (2008) parte de uma hipótese inicial de se chegar à urbanização 

completa da sociedade, mas ele não defende que a sociedade atual esteja totalmente 

urbanizada ou que um dia o será, mas sua hipótese é como uma utopia do possível. Em sua 

análise da sociedade, distingue historicamente três tipos de sociedade: agrária, industrial e 
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urbana. Porém, o autor defende que a expressão do modo urbano de vida já estava presente 

“transversalmente” no mundo agrário e no industrial, sendo através da análise do urbano que 

podem ser analisadas as sociedades agrária e industrial, até chegar na sociedade atual, pois 

esses modelos falam mais do modo de produção (agrário e industrial) que do modo de vida. 

Lefebvre (2008) afirma que a vida nas cidades, mesmo em suas expressões mais iniciais, já 

ganhava contornos próprios, embora não hegemônicos, apontando para a organização de uma 

realidade urbana, sendo pelo urbano que se recompõe estruturas sociais. 

Para Lefebvre (2008), as diversas expressões de sociedades atuais ainda são 

levadas a valorizarem a industrialização e o mundo da mercadoria. É necessário concretizar o 

que chama de sociedade urbana. As cidades, que foram pensadas como proteção contra 

invasores externos, sejam criaturas humanas ou não, cedeu lugar à indústria, permitindo que 

seus valores se apropriassem da cidade, tomassem seu centro, penetrassem nela e a fizesse 

explodir, estendendo-se pela sociedade, urbanizando-a segundo os valores do capital. A 

industrialização gerou grandes transformações nas cidades através do grande conglomerado 

acumulado em torno da vida da indústria, movimentos migratórios, aglomeração, subúrbios, 

periferias, residências. 

Assim, Lefebvre (2008) aponta que a construção das cidades é a construção do 

urbano, porém o urbano não é algo sem solo, imaterial, é uma condição dialética. Não se pode 

dispensar sua morfologia. O urbano é a projeção das relações sociais no solo, mas não apenas 

projeção, mas meios e instrumentos da ação. Silva (1997) mostra ainda que a cidade é um 

enorme objeto de desejo, ela está em cena, mas também é ao mesmo tempo rejeitada. Ela é 

um espaço privilegiado por congregar tantas diferenças, sendo uma das mais complexas 

configurações produzidas pela sociedade. Ela gera modos de vida é a matriz do urbano e o 

urbano cria marcas na cidade. 

Lefebvre (2008) usa o termo urbano ao invés de falar em cidade, pois cidade 

parece remeter a objeto e objetivo no sentido de ser objeto para a ciência e objetivo da ação 

dos que planejam intervenções na cidade, ou seja, não se tem interesse, não surge, uma 

ciência da cidade, mas um conhecimento sobre ela. A cidade é o lugar onde são planejadas 

práticas urbanísticas, geralmente no sentido construir um desenho que traga mais 

modernidade aos espaços. Lefebvre (2011) vai fazer duras críticas ao que vai chamar de 

ilusão urbanística, pois o urbanista vai atuar em um campo cego, posto que não vê a sociedade 

urbana acontecendo. Ele reduz a participação dos interessados e age segundo uma ideologia 

médica, de cura das patologias do espaço. 
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Em Lefebvre (2008), o urbano é visto como realidade não acabada, como um 

possível, o que se espera alcançar. Como esclarece o autor: 

 
Talvez devêssemos introduzir aqui uma distinção entre a cidade, realidade 
presente, imediata, dado prático-sensível, arquitetônico – e por outro lado o 
“urbano”, realidade social composta de relações a serem concebidas, 
construídas ou reconstruídas pelo pensamento (p. 54). 

 

Essa concepção urbana de Lefebvre (2008) é pautada na dialética, é processo e 

caminhada. Assim, o discurso do urbano é inacabado, essa é sua condição, de processo, pois 

remete a uma sociedade em reflexão para o futuro, pois a sociedade urbana não existe em sua 

realização plena. Por isso, para pautar sua opção pela expressão de vida que defende, o autor 

abandona o termo cidade para falar dos aspectos da sociedade urbana, ou das práticas urbanas, 

como quando trata do direito à cidade, usando, aparentemente, apenas para que inicialmente 

não haja confusão com o que está chamando do urbano. 

A vida urbana é defendida por Lefebvre (2011) como satisfação de necessidades 

antropológicas socialmente elaboradas, cujo lócus de sua expressão é a cidade. O autor 

defende o direito à cidade como direto à vida urbana, por meio de um humanismo e uma 

democracia renovados, centralizados não no capital ou no individualismo, mas nas 

problemáticas do homens, através da participação das camadas populares. Apesar de assumir 

claramente que esse projeto político nunca aconteceu nas sociedades, sua conclusão aponta 

como caminho uma Revolução Urbana, que é uma necessidade similar à reforma agrária. 

Entretanto é uma reforma revolucionária, pois se guia por referências totalmente diferentes da 

classe dominante, em direção a uma nova socialização. É uma reapropriação pelo ser humano 

das suas condições de vida, no tempo, no espaço, nos objetos (Lefebvre, 2008, p. 16). 

 
Do mesmo modo, em seguida, utilizando-se as palavras “revolução urbana”, 
designaremos o conjunto das transformações que a sociedade contemporânea 
atravessa para passar de período em que predominam as questões de 
crescimento e de industrialização (modelo, planificação, programação) ao 
período no qual a problemática urbana prevalecerá decisivamente, em que a 
busca das soluções e das modalidades próprias à sociedade urbana passará ao 
primeiro plano. 

 

O urbano, então é oposto à segregação, desagregação do laço social, embora não 

insinue harmonização. O urbano é o lugar onde as diferenças são conhecidas e postas à prova. 

As contradições do urbano não são entre a cidade e o campo, mas dentro do próprio fenômeno 

urbano. Sobre as relações cidade-campo, Rua (2006) fala sobre urbanidades no rural 
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analisando a formação de novas relações dialéticas entre cidade e campo, nas quais não há 

oposição ou justaposição entre ambos, mas se formam territórios híbridos. O autor observa 

que o capitalismo vem recriando o rural, que participa de forma desigual das interações 

espaciais do mundo atual, através de novas relações cidade-campo. Rua (2006) apresenta a 

conjuntura da produção rural brasileira polarizada entre a agroindústria de grande escala e os 

camponeses da agricultura familiar, mas ambos integrados à produção capitalista. Formam-se 

assim novas significações e identidades. O rural se tornou diferente do agrícola e aproxima-se 

mais da cidade, embora a sociedade urbana se expresse em ambos. Essas são mudanças 

marcadas pelo modo de produção capitalista, pois mesmo quando há produção agrícola, essa 

atende às necessidades do mercado (LEFEBVRE, 2008). 

O problema então está na centralidade, a qual, na sociedade urbana, deve dirigir-

se para as necessidades sociais e não para as do mercado. Podemos nos perguntar, quais as 

centralidades da cidade? Em que a vida na pólis está centrada? Um caminho para discutir 

essas questões é observando os planejamentos urbanos desenvolvidos nos grandes centros. 

Lefebvre (2011) critica os projetos das intervenções urbanísticas, por tentarem 

“domesticar” o urbano, pois pretendem submeter à sua ordem e seus valores o exercício da 

vida urbana da sociedade. O que também é referenciado por Leite (2007), quando denuncia a 

privatização dos espaços públicos como tentativa de construir uma sociabilidade pública 

gerida pelo consumo, quando as transformações no cenário urbano se interessam em preparar 

a cidade para as demandas do mercado. Ou ainda, as reformas urbanas para modernização, 

embelezamento ou higienização têm intenção de disciplinar o uso do espaço, dificultando as 

manifestações populares com formação de barricadas, além de melhorar acesso às ações da 

cavalaria, como foi aconteceu em Paris, em meados do século XIX. Lefebvre (2008) compara 

essa atitude com a ideologia médica, quando o urbanista tem a ilusão de cura das patologias 

do espaço, não valorizando as contradições do urbano. Porém, a expressão da prática urbana 

não fica limitada às demarcações geradas por intervenções urbanísticas, que são geralmente 

fruto da decisão de um seleto grupo, que usurpa o poder da população de pensar e decidir 

sobre si, e se ilude em acreditar que conseguirá impor formas de uso do espaço urbano.  

É necessário que a sociedade urbana, ainda “virtual”, como afirmava Lefebvre 

(2008), ganhe contornos e seja ativa na participação de tomada de decisões sobre a vida na 

cidade. É assim que o poder deixa a centralidade no capital, quando os sujeitos se apoderam 

da cidade, constituindo uma sociedade urbana, privilegiando o valor do uso em detrimento do 

valor da troca. A vida das pessoas nas ruas parece ser tentativa disso, embora não tendo 
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condições plenas de exercer seu poder na cidade, expressam as contradições da busca pelo 

urbano. 

As formas de exclusão, preconceito, práticas higienistas, a concentração dos 

recursos urbanos nas mãos de poucos, essas e outras desigualdades na cidade assolam o 

morador que está nas ruas, sendo ele, talvez, o que ainda consegue apontar direções para a 

Revolução Urbana necessária em nosso tempo, posto que sua sobrevivência seja marcada por 

formas diferentes de ocupação do solo, de transitar na cidade, observando seus detalhes e 

conhecendo-a profundamente. Por isso, o fenômeno urbano não deve ser estudado de forma 

fragmentada, tão pouco somente pela macroanálise, mas deve ser compreendido em seu 

paradoxo, nas suas contradições. O estudo da afetividade do lugar tem se mostrado como 

proposta viável para avaliar e compreender esses contra-usos da cidade, bem como as 

manifestações do urbano.  

 

3.2 Estima de lugar: a afetividade e o urbano 

 

Diante da proposta definida acima, de estudar a afetividade relacionada ao lugar, 

fez-se necessário encontrar uma categoria que fornecesse elementos para uma discussão 

conceitual coerente com a proposta, na qual os elementos subjetivos e objetivos da relação 

com o lugar não se mostrassem dicotômicos, mas como esferas de compreensão de um 

mesmo fenômeno. Assim, o conceito de Estima de Lugar, sintetizado por Bomfim (2003), 

mostrou-se profícuo por se interessar pela dimensão afetiva na vivência com os lugares 

através da realidade concreta e material dos espaços, compreendendo que esses também são 

construídos pelas relações simbólicas, inclusive afetivas. Refere-se a como são geradas 

formas de estimas a partir das experiências das pessoas com o lugar. 

Trata-se de uma elaboração teórica, que parte da construção dos mapas afetivos3, 

para estudar sentimentos e emoções dos indivíduos e grupos na sua relação com a cidade, o 

bairro ou outra referência ambiental. Na construção dos mapas afetivos, estão presentes os 

elementos sócio-físicos do lugar e a vivência simbólica do indivíduo com ele, dando destaque 

aos sentimentos e emoções, por compreender que são mobilizadores ação da sua ação no lugar 

(BOMFIM, 2003), pois na relação com os espaços, são desenvolvidos aspectos afetivos que 

surgem dessa relação, apontando para uma avaliação do lugar que vai além de suas 

                                                      
3 Os Mapas Afetivos são uma metodologia de apreensão dos afetos em relação aos lugares, objetivam uma 
leitura psicossocial dos ambientes, foram desenvolvidos por Bomfim (2003) para que através deles se chegasse à 
Estima de Lugar. Os Mapas Afetivos serão detalhados mais adiante no texto. 
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características físicas, refere-se a um processo de subjetivação das relações sociais com os 

espaços. É a partir da compreensão sintetizadora dos mapas afetivos construídos pelos sujeitos 

que se elabora a Estima de Lugar. 

O que se compreende por lugar nessa categoria aproxima-se das reflexões de Tuan 

(1983) sobre os conceitos de espaço e lugar. Para ele, as maneiras de se relacionar com 

espaços e lugares variam entre as culturas (metropolitana e camponesa, indígenas e 

empresários, esquimós e africanos, etc.), mas também entre pessoas de uma mesma cultura 

(nem todos os esquimós concebem seu lugar da mesma maneira). É pela perspectiva 

experiência que o autor sugere que o ambiente seja compreendido e não apenas por estratégias 

métricas ou quaisquer outras que atribuam pouca ou nenhuma relevância às diferentes 

maneiras das pessoas experimentarem os lugares. 

Espaço e lugar falam de diferenças simbólicas na experiência ambiental do ser 

humano, são experiências comuns a partir de referências distintas. A partir de diferentes 

experiências ambientais, espaços são transformados em lugares. O lugar fala de segurança, 

intimidade, familiaridade, pausa, já o espaço é risco, aventura, incerteza, abstrato, movimento. 

O espaço torna-se lugar na medida em que o dotamos de valor, ocorrendo processos de 

subjetivação, de identificação. 

 
O espaço é um símbolo comum de liberdade no mundo ocidental. O espaço 
permanece aberto; sugere futuro e convida à ação. Do lado negativo, espaço 
e liberdade são uma ameaça. (...) O espaço aberto não tem caminhos 
trilhados nem sinalização. O espaço fechado e humanizado é lugar. 
Comparado com o espaço, o lugar é um centro calmo de valores 
estabelecidos. Os seres humanos necessitam de espaço e lugar. As vidas 
humanas são um movimento dialético entre refúgio e aventura, dependência 
e liberdade (TUNA, 1983, p. 62). 

 

A experiência ambiental também é de constituição dialética. Precisamos de espaço 

e lugar, são duas dimensões contraditórias, sugerem o dinamismo da relação pessoa-ambiente. 

Não propõe dicotomias ao ambiente, tampouco à experiência ambiental. Tuan (1983) situa a 

experiência no processo de aprendizagem, na qual sentimento e pensamento também não são 

vistos como opostos, mas constituem extremidades de um continuum experiencial, ambos são 

maneiras de conhecer. Essa visão também e defendida por Rivilin (2003), que, ao fazer uma 

revisão dos primeiros estudos em Psicologia Ambiental, apresenta como pressuposto básico 

dessa área, que o ambiente é experienciado como campo unitário, holístico, ou seja, apenas 

didaticamente definimos as características dessa experiência, que é mutável e cotidiana. 
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A Estima de Lugar traz consigo essa referência de experiência com os lugares, 

buscando a compreensão dos aspectos afetivos da construção da experiência humana com o 

ambiente. Refere-se à avaliação e valoração (estima) de um lugar (espaço apropriado) pelos 

que o vivenciam, é uma síntese afetiva de um ambiente, que só é possível pela experiência. 

Ela se propõe a conhecer aspectos subjetivos, dos indivíduos e dos grupos sociais, porém 

através do diálogo com a objetividade do espaço, sem distanciar a subjetividade da 

materialidade, através da afetividade na relação pessoa-ambiente (BOMFIM et al, 2014). 

Bomfim et al (2013) identificam as bases teóricas da Estima de Lugar na 

Psicologia Histórico-cultural de Lev Semenovitch Vygotsky (1896-1934), nas representações 

sociais de Serge Moscovici (1928-2014), nas definições de sentimentos orientativos de Agnes 

Heller (1920-), e na Psicologia Ambiental de orientação transacionalista. O diálogo entre 

essas construções teóricas configura dois fundamentos da Estima de Lugar. Primeiro, por 

defender a possibilidade de apreensão das representações e significações da experiência 

afetiva com o lugar. Segundo, pela superação de dicotomias no estudo sobre os lugares, 

através de uma visão do ambiente como socialmente construído, mas não apenas passivo nas 

inter-relações pessoa-ambiente, pois o homem constrói o ambiente e é por ele construído. 

Nesse sentido, a Estima de Lugar mostra-se como categoria relevante para 

compreender a dinâmica da vida na cidade, como apontam Bomfim et al (2013, p.332): 

 

A construção da estima de lugar refere-se ao apreço, à valorização, ao apego 
com relação ao lugar. Apoia-se na avaliação da qualidade de habitação e uso 
do ambiente, isto é, da segurança, limpeza, organização, sofisticação, 
estética, preservação ambiental, legibilidade, sinalização, acessibilidade etc.; 
na qualidade dos vínculos sociais de amizade e boa convivência; na imagem 
social do lugar perante a sociedade; e, principalmente, no nível de 
apropriação do espaço do indivíduo que o estima. 

 

Isso não significa dizer que na estima da pessoa com os lugares não haverá 

contradições, ou contrastes. Segundo a compreensão de Bomfim (2003), a estima de lugar 

pode ser potencializadora ou despotencializadora, conforme a teoria espinosana de potência 

de ação e potência de padecimento, respectivamente. Estimular a ação transformadora ou 

gerar servidão, através de atitudes que conduzem ao enfraquecimento de si. A estima 

potencializadora aumenta a autoestima dos que vivem nesse ambiente, facilitando a 

participação social, ao passo que uma estima despotencializadora deprecia a autoimagem dos 

sujeitos, contribuindo para a depreciação do lugar (BOMFIM et al, 2013). Envolve 
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sentimentos e emoções que orientam as possibilidades de ação do individuo no lugar, 

significa a disposição ou não para a ação sobre o espaço (BOMFIM et al, 2014). 

A Estima de Lugar é um indicador da participação social e implicação do sujeito 

com a cidade ou outro lugar de referência (BOMFIM et al, 2014). Mesmo em casos de 

indiferença, observa-se claramente a despotencialização em relação ao lugar, assim como a 

depreciação, destruição, sujeira e outras atitudes que não valorizam o ambiente, também é 

considerado despotencializador. É a filosofia espinosana que discute a potencialização e 

despotencialização a partir dos afetos. 

Espinosa (1677/2009) desenvolve sua ética demonstrando a importância dos 

afetos nas relações humanas, de modo que nossa potência é aumentada ou diminuída quando 

somos afetados. Se a visão espinosana considera que a existência é potência, e potência é agir, 

logo, quando nossa potência de agir é diminuída, somos diminuídos em nossa existência, o 

que é definido pelo filósofo como conatus, que é o esforço por existir, ou para perseverar na 

existência. Essa existência, conforme Deleuze (2012) a apresenta a partir do conceito 

espinosano de encontro, é modificada a partir de bons ou maus encontros. Como potência, os 

corpos estão sujeitos a serem afetados por outros corpos exteriores, assim se produz os 

encontros, eles causam modificações em nós. Eles são classificados como bons ou maus. Os 

bons encontros são aqueles que fortalecem a existência e a potência de agir é aumentada. Os 

maus encontros enfraquecem a existência, pelo menos em alguma medida e a potência de agir 

é diminuída. 

Chauí (2006) diz que o conatus é potência de agir singular e finita, trata-se do 

esforço de auto-perseverar na existência, estando sempre em ação. Podemos ver que, em 

Espinosa, os afetos têm implicações na existência, pois quando nosso potencial para a ação é 

enfraquecido ou fortalecido, também há diminuição ou aumento da força do conatus. Como 

aponta Espinosa (1677/2009) sobre a relação entre tristeza e conatus. 

 
A tristeza diminui ou refreia a potência de agir do homem, isto é, o esforço 
pelo qual o homem se esforça por perseverar em seu ser. Portanto, ela é 
contrária a esse esforço; e tudo pelo qual se esforça o homem afetado de 
tristeza é por afastá-la (p. 123). 

 

Logo depois, Espinosa (1677/2009) trata do contrário, mostrando que o homem 

afetado de alegria aumenta a potência de agir, fortalece o conatus. Para melhor entender essas 

variações, Brandão (2012) mostra que estamos determinados a afetarmos e sermos afetados 

por outros seres humanos, pois, segundo a teoria espinosana, não existimos de forma isolada. 
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Então, afetados por outros seres humanos, podemos ter nossa potência de agir aumentada ou 

diminuída. 

Quando da decisão por estudar a Estima de Lugar de pessoas em situação de rua, 

optou-se em voltar a atenção para os aspectos afetivos da vida nas ruas, a fim de compreender 

como as pessoas na situação de rua perseveram em seu ser. Ou seja, como as relações com 

outros humanos, mediadas pelos lugares, potencializam ou despotencializam os sujeitos, 

gerando liberdade ou sofrimento. Não se trata de um olhar subjetivista ou dicotômico, que 

negligencia os processos históricos e sociais em nome do que está interno, pois a Estima de 

Lugar refere-se a aspectos concretos da realidade da vida nos ambientes. Contrário a isso, 

busca-se alcançar construção subjetiva, ou afetiva, das relações materiais e históricas da vida 

dos Moradores de rua, compreendendo que aos fatores sociais são atribuídos significados e 

sentidos por esses sujeitos, os quais são base para sua ação no mundo. 

Acreditamos que a partir do entendimento da configuração das relações 

desenvolvidas nos lugares, compreenderemos a dinâmica dos afetos, a qual fala tanto de 

aspectos subjetivos como objetivos. Compreender a afetividade no urbano diz respeito a uma 

tentativa de perceber como as questões macrourbanas se processam na intimidade das 

relações sociais. Os sentimentos e emoções vividos no urbano são contemplados para resgatar 

o humano no debate sobre a exclusão social, mas sem vitimizá-lo nem culpabilizá-lo, recupera 

o indivíduo perdido nas macroanálises sociais, mas sem tirá-lo do coletivo, como aponta 

Sawaia (1999).  

A Estima de lugar refere-se a uma avaliação afetiva que uma pessoa faz de um 

determinado ambiente, o qual, em função dessa avaliação, passa a adquirir um valor afetivo 

para aquela pessoa. Ela é expressa por sentimentos e emoções gerados a partir de imagens, 

representações e visões de mundo que se dirigem a um bairro ou a uma cidade, por exemplo. 

A categorização da Estima de Lugar conforme apresentada por Bomfim (2010) foi 

sintetizada a partir de cinco categorias, as quais chama de imagens, que sintetizam a relação 

da pessoa com lugar, conforme o Quadro 1: Agradabilidade e Pertencimento, que indicam a 

Estima Potencializadora; Destruição e Insegurança, referentes à Estima Despotencializadora; 

e o Contraste, que pode ser potencializador ou despotencializador, dependendo do sentido que 

o sujeito o apresenta. 
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Quadro 1 – Delineamento das categorias e imagens constituintes dos mapas afetivos. 
Estima de Lugar Imagens Definições 

Estima 
Potencializadora 

Agradabilidade 
Abrange palavras que denotam sentimentos de vinculação 
ao lugar e às suas qualidades positivas, sejam elas parte da 
estrutura urbana, dos espaços construídos ou da natureza. 

Pertencimento 
Denota identificação com o lugar, por meio de emoções, 
sentimentos e palavras. Quando o sentimento de pertença é 
enfatizado. 

Contraste 

Expressam as polarizações positivas e negativas de 
sentimentos e qualidades do ambiente, evocando emoções, 
palavras e sentimentos contraditórios. Perpassando todas as 
categorias, a referência aos contrates pode ser tanto 
potencializadora da ação do indivíduo quanto 
despotencializadora 

Estima 
Despotencializadora Destruição 

Articula sentimentos e qualidades do ambiente 
despotencializadores, mais relacionados às características 
físicas do espaço, também no sentido de desorganização e 
destruição do cenário. 

Insegurança 
Refere-se a sentimentos e palavras que remetem a aspectos 
negativos do ambiente, no sentido da instabilidade, da falta 
de certezas e do inesperado. 

Fonte: Adaptado de Feitosa (2014), a partir de Bomfim (2010). 

 

 

Cada imagem sintetiza representações dos sujeitos com os lugares, apontando 

para as maneiras como as interações afetivas acontecem nos ambientes. É válido ressaltar que 

o lugar não deve ser considerado limitado à configuração estrutural ou meramente física, mas 

há que se percebê-lo como entrono sociofísico, como espaço afetivo de convivência, 

dinâmico, socialmente construído e em construção (BOMFIM et al, 2013). Assim, a Estima 

de Lugar reúne condições de avaliar o urbano em suas contradições, na relação dialética entre 

a materialidade e o virtual no urbano, tendo a afetividade como caminho. 

Estas imagens servirão para relacionar as formas como o urbano afetará os 

moradores da cidade conforme veremos no capitulo 3. Para identificar cada imagem e, 

compor a Estima de Lugar, Bomfim (2010) desenvolveu uma metodologia de investigação 

que se propõe a capturar a afetividade, trata-se dos Mapas Afetivos, a forma de construí-los é 

através do Instrumento Gerador dos Mapas Afetivos (IGMA). Esse instrumento é utilizado 

em várias pesquisas com públicos e referências ambientais diversas e será mais bem detalhado 

na apresentação da metodologia. 
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3.3 As contradições do urbano: liberdade e sofrimento a partir dos afetos 

 

O tema “liberdade” foi escolhido como relevante para esse estudo, pois durante a 

revisão bibliográfica sobre pesquisas de campo com pessoas em situação de rua, as 

referências à liberdade se destacaram por serem muito recorrentes, mesmo que nem sempre 

fosse um tema muito explorado nos textos. Inclusive, no 1º Censo Nacional (BRASIL, 2008), 

a preocupação com a liberdade é citada como o principal motivo para quase todos que 

preferem dormir na rua, ao invés do albergue. Para 44,3%, foi a falta de liberdade na 

instituição, já 27,1% queixaram-se do estabelecimento de horários, e 21,4% citaram a 

proibição do uso de álcool e outras drogas. Todos esses motivos referem-se à sensação de 

liberdade mencionada pelas pessoas em situação de rua em vários estudos. 

A liberdade, tal qual falada pelos moradores de rua, é problematizada em quase 

todos os trabalhos consultados. Kasper (2006) questiona se a pessoa na rua pode afirmar que 

libertou-se da casa, família e trabalho, se não seria mais coerente dizer que perdeu-os. Quintão 

(2012) cita o renomado economista indiano Amartya Sen, quando afirma que a pobreza está 

ligada à privação de liberdade, logo, numa análise macrossocial, não se pode falar em 

liberdade entre as pessoas, pois vivem em situação de extremas privações. Gomes (2006, p. 

67) formula uma interessante síntese dessa questão quando diz: 

 

Caberia problematizar a ideia romântica de rua como espaço de liberdade, 
logo a possibilidade de "escolha" pela rua. [...] ao nos reportarmos ao 
contexto brasileiro, será que poderíamos falar em uma escolha pela rua? A 
questão é: as pessoas têm a possibilidade ou condições de escolher onde 
querem ficar? 

 

Na pesquisa realizada por Campos (2012), a convivência familiar e dos locais de 

albergamento foi apontada como contraponto ao valor da liberdade experimentada na rua. As 

relações entre as instituições e a população de rua mostram, por um lado, as dificuldades do 

convívio social nas relações íntimas e, por outro lado, as formas de opressão que são 

praticadas nessas relações. Varanda (2003) ressalta ainda que estar longe da família significa 

liberdade também em não precisar ser referência de moralidade. Assim, a condição de rua é 

associada à liberdade no sentido de representar o poder de se apropriar do tempo e do espaço. 

Alguns respondentes, porém, fazem uma análise que esse tipo de liberdade às vezes custa 

muito caro, visto que a rua também é lugar de perdas, sendo nela encontradas a miséria e a 

violência. Na rua, a liberdade não deixa de impor limites. 
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Há ainda uma análise das referências à liberdade na rua que parece moldada nos 

valores neoliberais da vida na cidade. Alguns autores fazem referência a isso. Costa (2008) 

mostra como o paradigma liberal é fundado na desigualdade nas relações, pois só permite o 

laissez faire, laissez aller, laissez passer (do francês: deixai fazer, deixai ir, deixai passar) 

para aqueles que possuem certo grau de autonomia econômica, somente eles gozam do que 

seria a liberdade numa visão liberalista. Entretanto, para aqueles que não reúnem condições 

suficientes para seu autossustento, pesa a vulnerabilidade diante do outro. Ela fala de uma 

liberdade individualizante, que parece ver esse outro como ameaçador de uma liberdade 

pessoal. Essa sensação neoliberal de liberdade, que vivemos hoje, parece também ser buscada 

nas ruas. Graziolla (2011) inclui a aspiração de encontrar liberdade através do trabalho, 

identificada na população em situação de rua, no que chama de tramas socioeconômicas da 

estrutura social, de ordem neoliberal. É um trabalho onde se busca alguma liberdade, mas que 

também exige muito esforço. Mattos (2006) concorda com esse ponto de vista e diz que o 

fortalecimento do neoliberalismo fez aumentar o número de pessoas na rua por ter emprestado 

seu sentido de liberdade a esse público. Ele observa que, de modo geral, a humanidade nunca 

teve tanta liberdade, porém com inédita insegurança. 

Para melhor compreensão da relação entre liberdade e ambiente, mostrou-se 

relevante também observar como as pesquisas no contexto específico sobre Fortaleza 

discutem essa temática. Nos estudos encontrados, percebemos que os sentidos de liberdade 

foram parecidos com as pesquisas em outros contextos, apresentadas acima.  

Marinho (2012) destacou a liberdade regulada com relação ao acesso a alguns 

lugares, pois a territorialização de algumas áreas faz com que determinados lugares não sejam 

de livre acesso, o que pode gerar violência pela disputa do território. A liberdade foi citada 

como contraponto ao risco da vida nas ruas de Fortaleza. Langa (2012) observou que a 

liberdade foi associada em vários aspectos da vida na rua, no uso de drogas, nas escolhas de 

lugares e companhias, das práticas sexuais. Entretanto, essa condição de sempre dever decidir 

sobre cada detalhe do cotidiano, também faz aumentar os riscos, e essa liberdade pode ser 

percebida também como um peso. Moura Júnior (2012) encontra a liberdade associada ao uso 

de drogas, à fuga de situações familiares opressoras, à possibilidade de esconder-se diante do 

papel social de criminoso por ter cometido atos infracionais. Entretanto, a pobreza da vida nas 

ruas implica na restrição das expressões de liberdade, embora haja potencialidades 

identificadas entre os atores sociais na rua.  
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Ainda sobre o contexto fortalezense, Rodrigues (2005) percebeu que o 

desenraizamento das pessoas em situação de rua com as instituições sociais, tais como 

família, trabalho, comunidade, garante a liberdade e a permissividade nas ruas, ao mesmo 

tempo, geram também solidão, principalmente nas situações quando o corpo necessita de 

amparo ou cuidado. Esmeraldo Filho (2010) percebe a expressão dos valores da ideologia 

liberal entre as pessoas na rua, principalmente o forte individualismo, observado na auto-

culpabilização pela situação de rua e na ideia de liberdade como poder para fazer escolhas e 

ter um crescimento pessoal. O autor questiona os discursos sobre liberdade observados entre 

as pessoas na rua, pois, diante de uma sociedade marcada por intensas desigualdades sociais, 

deve-se duvidar que estar na rua resulte de uma opção daqueles que preferem a liberdade que 

ela proporciona, uma vez que são negadas opções de escolha para essas pessoas. Costa (2013) 

faz questionamento semelhante, quando afirma que mesmo ouvindo pessoas falarem da rua 

como escolha pela liberdade, não se pode deixar de ouvir seu sofrimento, suas privações, seu 

contínuo enfrentamento aos riscos e vulnerabilidades. Precisando ser repensada a defesa do 

direito das pessoas viverem nas ruas, pois pode justificar a omissão do Estado. Entretanto, a 

autora lembra que não se podem esquecer os aspectos subjetivos da vida nas ruas, como a 

ideia de liberdade, pois essa expressão simbólica também precisa ser reconhecida. 

Em todas essas obras, os autores referenciam a liberdade como um valor 

indispensável, uma necessidade, que chega a ser também considerado muitas vezes como um 

fardo para quem está nas ruas. É inegável que há uma sedução pelo tipo de liberdade 

experimentado nas ruas, no sentido de estar livre dos principais compromissos que tanto 

causam preocupações para qualquer pessoa que mora em um domicílio, principalmente 

quando responsável pela sua manutenção. 

Mas a liberdade na rua também foi apontada como possibilidade de fuga de 

situações de opressão, vividas principalmente no contexto familiar. Sendo a rua considerada 

também como fator de proteção, o que é mais recorrente entre crianças e adolescestes em 

situação de rua. Eles optam pela rua em decorrência do fascínio que a liberdade sugere como 

contraponto às explorações da vida domiciliada, com as quais convivem, tais como abuso 

sexual, agressões físicas e verbais, exploração da força de trabalho. 

Essa liberdade é expressa através da análise da relação desse público com o 

trabalho é uma das representações mais fortes no relato de quem está na rua. Trata-se do 

trabalho informal, autônomo, ser o próprio administrador da sua fonte de renda, escolher 

horários e dias para trabalhar, ser seu próprio chefe. Não é que seja uma população 
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preguiçosa, mesmo porque o tipo de ocupação que se sujeitam geralmente exige grande 

esforço físico. Lacerda (2012) fala sobre essa característica em relação ao trabalho de 

reciclagem, quando o individualismo, trasvestido de defesa da liberdade, constitui-se em 

empecilho para uma organização social mais sólida, que gere maiores rendimentos e melhores 

condições de trabalho para o trabalhador em situação de rua. 

A valorização dessa forma livre de encarar todos os aspectos da vida parece não 

ser observada na organização das instituições que atendem a esse público, ou o fato de ser 

uma organização por si só já seja suficiente para representar um risco à ideia de liberdade das 

ruas. Em uma das falas, relatada no trabalho de Varanda (2003), há um exemplo característico 

dessa relação aversiva com as instituições, mesmo aquelas que permitem ao sujeito sair 

quando quiser. Um dos respondentes faz referência à visão do cadeado colocado no portão 

para o momento de dormir como algo perturbador, pois, para ele, sugere menor autonomia 

sobre seus atos.  

A prestação de serviço de instituições talvez represente para a população 

domiciliada um favor que o Estado ou a sociedade civil organizada presta para os “coitados” 

que estão na rua, entretanto pode ser encarada como uma tutela similar àquela da família, da 

qual empreenderam fuga. As dificuldades no convívio de uma vida regrada pelos parentes 

parecem ser similares com aqueles que compõem os locais de acolhimento. Mattos (2006, 

p.176) resume bem como a população em situação de rua percebe essa relação: “Ou seja, a 

vida nessas instituições significa a captura de suas vontades e liberdades por forças 

extrínsecas, vivendo uma domesticação maior na situação de rua do que antes dela”. 

Andrade, Costa e Marquetti (2014) apontam as formas contraditórias como a 

liberdade foi referenciada através da figura metafórica do imã, como algo que consegue atrair 

mesmo que a pessoa não queira, como um ímã. Nesse caso, a ideia de liberdade 

experimentada na rua ao mesmo tempo em que é buscada, é também compulsória. Como se 

fossem na rua, os sujeitos estivessem condenados a viverem esse modelo de liberdade. Matos 

(2006) relatou um sujeito afirmando que a liberdade também machuca, pois ela lhe é imposta, 

e reduz as possibilidades de fazer escolhas, é uma liberdade não-livre. 

Diante da análise desses estudos, percebe-se que as concepções de liberdade entre 

as pessoas em situação de rua sugerem que a liberdade tem que ser considerada em sua 

dimensão dialética da inclusão-exclusão social, pois configura-se como atrativa e opressora, 

possibilidade e restrições nas escolhas, opcional e compulsória, fuga e exposição a riscos, traz 
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consigo os contextos macro e microssociais. Essa condição dialética da liberdade da vida nas 

ruas também é observada na relação com os lugares. 

Essas contradições entre ser livre para fazer escolhas na rua como sendo ao 

mesmo tempo bom e ruim, gerando liberdade e inseguranças, sendo divertido e um fardo. A 

contestação da liberdade da vida errante se dá por ser apenas parcialmente experimentada na 

rua, pois é uma condição de obrigatoriedade, é compulsória, e por isso transmuta o conceito 

de livre-escolha, decisão e vontade, os quais também são contestados pela obra espinosana, 

que faz sua crítica a partir de uma concepção peculiar sobre liberdade. 

 

3.4 A liberdade segundo a visão espinosana  

 

Ao perceber a necessidade de refletir sobre liberdade para entender a vida nas 

ruas, era preciso encontrar uma referência para embasar a discussão posterior, quando da 

análise dos dados. A escolha da visão espinosana sobre liberdade mostrou-se coerente, entre 

outras razões, por ser esse tema o principal interesse de Espinosa, tendo suas ideias 

influenciado muitos pensadores relevantes, sendo ainda hoje muito atuais, conforme Chauí 

(2005), embora sejam datadas do século XVII. Além disso, a teoria espinosana dos afetos 

também contribuiu para a elaboração do conceito de Estima de Lugar (BOMFIM, 2013). 

Bento de Espinosa (ou Benedictus de Spinoza, versão do latim, utilizada por 

alguns comentadores) desenvolveu seu pensamento visando à liberdade e denunciando o 

contexto de servidão que imperava na Holanda e em toda a Europa em sua época. Sua obra 

atacava as bases da tirania política, da superstição religiosa e da servidão ética, que se 

expressavam nas práticas religiosas, no sistema político (absolutista, pautado no 

enfraquecimento do poder popular) e até mesmo no ensino filosófico moralista hegemônico 

naquele contexto. Foi por isso rejeitado por religiosos (judeus e cristãos) e por filósofos e 

cientistas de sua época (CHAUÍ, 1995). 

Em várias obras, Espinosa fala sobre a liberdade, aqui destacaremos 

principalmente a sua Ética, pelo caráter amplo como o tema é abordado, além disso, serão 

utilizados outros autores comentadores da sua obra. As concepções de Espinosa (1677/2009) 

sobre liberdade foram duramente condenadas na sua época, pois tinham a intenção de expor 

as formas de dominação praticadas pelos poderosos e sustentada por um complexo sistema 

religioso e filosófico.  
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Para Espinosa (1677/2009), a liberdade é diferente e oposta à ideia de livre-

arbítrio, muito presente em sua época e que não mudou muito ainda hoje. O livre-arbítrio seria 

uma justificativa para o sujeito sentir-se de alguma forma livre para fazer escolhas embora 

não tivesse consciência dos seus reais motivos. Mas isso era compreensível segundo a visão 

teológica e teocrática da época. A divindade agia da mesma forma e caberia aos homens 

comuns aceitarem essa condição. Para Espinosa, liberdade é diferente de vontade, posto que a 

liberdade não é aleatória ou contingenciada por causas externas, como a vontade sugere, mas 

está baseada no fortalecimento da potência de ação, voltada para si, de forma que o si mesmo 

compreende suas necessidades como necessidades comuns a todos os homens. 

Para Espinosa, conhecer algo é conhecer pelas causas, o que só é possível pela 

reflexão, pela razão e esse conhecimento é libertador, por isso propõe uma correção do 

intelecto, título de uma de suas obras. O filosofo apresenta a existência de três gêneros de 

conhecimento: a imaginação, a razão e a intuição intelectual. A primeira é o instrumento da 

servidão, enquanto as outras duas conduzem à verdade. A imaginação aqui não se refere à 

criatividade, mas a um conhecimento fruto das imagens, de experiências sensoriais e 

memória, conduzem a explicações externas e parciais, quando as causas são encontradas 

exteriormente. Esse tipo de conhecimento é chamado de inadequado, que produzem ideias 

inadequadas, pois são verdadeiras apenas como imagens e não como ideias ou explicações. As 

causas dessas imagens é que precisam ser conhecidas quando isso acontece, o resultado é se 

desenvolverem ideias adequadas, o conhecimento pelas causas (CHAUÍ, 1995). 

As imagens são passivas, já as ideias (adequadas) levam à ação. Espinosa cita 

como exemplo a relação entre a Terra e o Sol. Nossa visão avaliam as proporções entre seus 

tamanhos e movimentos o oposto de como realmente são. Se dissermos que o Sol é menor 

que a Terra, isso não é verdade, pois dizemos isso apenas por fatores externos ao Sol e à 

Terra, tal como percebido pelos sentidos humanos, tratando-se de uma ideia inadequada. 

Entretanto, como uma imagem, isso é verdadeiro, pois mesmo sabendo que a Terra é menor 

que o Sol, e que gira em torno dele, não deixamos de ver o Sol movendo-se no céu, com um 

tamanho muito menor que a Terra. Assim, Espinosa mostra como as imagens parecem reais 

(ESPINOSA, 1677/2009). 

Para Espinosa, esse é o caminho pelo qual se constroem as superstições, ideias 

inadequadas, passivas, que promovem a servidão. É por meio dessas ideias que Espinosa 

percebe que o escravo pode ser levado a defender apaixonantemente sua exploração servil. 

Sendo um racionalista absoluto, suas ideias são duras críticas contra a superstição que se 
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expressava de várias maneiras, na política, na religião e na filosofia pois elas conduzem à 

servidão, seja na religião, política ou filosofia (ESPINOSA, 1677/2009; CHAUÍ, 2006).  

O segundo gênero de conhecimento apresentado por Espinosa é o conhecimento 

pela razão, e refere-se ao conhecimento das noções comuns, propriedades comuns, aquilo que 

é compartilhado pela natureza e não apenas fruto de uma imagem, o que relaciona um todo e 

suas partes, as leis necessárias das partes com o todo, conhecimento de estrutura, estabelece 

relações anteriores aos efeitos, são as ideias adequadas. Já o conhecimento pela intuição 

intelectual refere-se a um aprofundamento da razão, é uma certeza intelectual que nos faz 

saber que sabemos (CHAUÍ, 1995). Essas duas formas de conhecer são libertadoras, para 

Espinosa são o caminho para a felicidade por não basear-se em explicações externas, que 

produzem individualismo e servidão, mas por nos conduzir ao conhecimento pelas causas, à 

liberdade, à felicidade pública. 

 
Amando coisas perecíveis e cuja posse exclui os demais, a felicidade será 
perecível e ameaçada pelo desejo de outrem. A felicidade é desejar um Bem 
imperecível que, sendo capaz de “comunicar-se igualmente a todos” e de ser 
por todos compartilhado, permite o exercício da liberdade (CHAUÍ, 1995, 
p.35). 

 

Essa visão de Espinosa é demonstrada pela racionalidade, porém não com 

separação entre razão e afeto. Uma grande contribuição de Espinosa para compreender a 

dominação e a libertação é sua construção teórica sobre a afetividade humana, sobre as 

emoções e os sentimentos na relação entre os homens. Percebe-se que na ética espinosana as 

ideias centrais, principalmente acerca dos afetos e da liberdade humana, são expostas de 

várias maneiras. Espinosa (1677/2009) demonstra o conceito de liberdade através de uma 

exaustiva explanação dos afetos e assim ele contesta a visão dicotômica entre corpo e mente, 

razão e emoção, usada para justificar as atitudes humanas, e que tornava os afetos vilões, 

cujas expressões deveriam ser reprimidas.  

Em sua filosofia absolutamente racionalista (CHAUÍ, 1995), Espinosa não excluiu 

as emoções, do contrário compreendeu-as como uma propriedade tão pertinente ao homem 

como frio ou calor, além disso, mostrou como os afetos estão relacionados com a ação do 

homem, suas escolhas, seus julgamentos. Sendo o afeto a base da ética e da política 

(SAWAIA, 2009). 

Para ele, o encontro entre os seres humanos gera afecções, modificações, é quando 

o ser afeta e é afetado pelo outro, resultando no aumento ou na diminuição da força de viver, 
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de perseverar na própria existência, o conatus. São definidos dois tipos de afecções do corpo, 

as que aumentam e as que diminuem a potência de agir (do corpo), as paixões alegres e as 

paixões tristes, respectivamente (BRANDÃO, 2012). Em Espinosa, há uma importante 

distinção entre atividade e passividade, emoção e paixão representada pela caracterização do 

afeto: afeto/ação (emoção) e afeto/passividade (paixão). Os afetos são base tanto da servidão 

como da liberdade (SAWAIA, 2009). 

Sawaia (2008) fala do poder dos afetos através da observação que, mesmo diante 

de contextos sociais de opressão e domínio, não se pôde controlar as expressões de liberdade 

e criação do dominados, quando os homens se unem através dos bons encontros, para 

perseverarem na existência, fortalecerem o potencial de expansão e o conatus. É a expressão 

de si mediada pela relação com o outro, pelos afetos compartilhados, as modificações 

causadas em ambos. 

A liberdade não é então livrar-se das paixões, Espinosa (1677/2009) criticou 

duramente aqueles que ridicularizam os afetos diante das ações do homem, mostrando como 

eles são naturais e não contrários à razão. Inclusive lança forte crítica a Descartes, por julgar 

que a mente tem um poder absoluto sobre as ações e sobre os afetos. Para isso, Espinosa 

(1677/2009, p. 98) mostra a variação da potência de agir de acordo com os afetos: “Por afeto 

compreendo as afecções do corpo, pelas quais sua potência de agir é aumentada ou diminuída, 

estimulada ou refreada, e, ao mesmo tempo, as ideias dessas afecções”.  

Aqui Espinosa (1677/2009) deixa clara a relação entre os afetos e a existência 

humana, uma vez que os associa às variações da potência de agir e às ideias delas. Os afetos 

são mostrados de uma maneira dinâmica, como as modificações do corpo e as ideias dessas 

modificações. Essas ideias são classificadas como adequadas e inadequadas, dependendo das 

suas causas. 

Espinosa afirma que nossa mente age afetada por paixões alegres, quando tem 

ideias adequadas, outras vezes nossa mente padece afetada por paixões tristes, quando tem 

ideias inadequadas. As paixões são afecções de causas externas que podem nos impulsionar à 

ação ou inibi-la (BRANDÃO, 2012). Por ser oriunda de causas externas, são as paixões tristes 

que agem sobre o conatus e geram servidão, quando o conatus enfraquecido pela ação das 

forças externas, imaginativamente submete-as, mas na verdade trabalha a seu serviço, até 

defendendo essas forças. Sawaia (2009) observa que Espinosa estava interessado em 

compreender o que leva os homens a lutarem por sua servidão como se estivessem lutando 

apaixonadamente pela liberdade. 
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Guiados pela imaginação e a paixão, os homens acreditam que fortalecem seu 

conatus diminuindo o dos outros, enfraquecendo-os, privando-os do que desejam. Entretanto, 

quando guiados pela razão e a ação não são assim, conhecendo a noção comum, as 

propriedades comuns dos homens com a substância (Natureza), que fortalece a todos os 

homens, buscam a paz e a concordância, aumentam a força do seu conatus e sua própria 

liberdade (CHAUÍ, 2006). 

A liberdade para Espinosa remete-se, então, a uma busca pelo bem coletivo, 

direcionada para os homens, a favor de todos os homens, pois o corpo humano deve ser 

afetado por outros corpos para perseverar e é necessário para que os outros corpos também 

perseverem. Tudo que decorre da falta de opção, da contingência, não pode ser chamado de 

liberdade. A liberdade vem da ação que não é contingenciada por causas exteriores (CHAUÍ, 

2006).  

Para Espinosa (1677/2009), a liberdade não significa estar consciente do exercício 

das ações, mas conhecer as causas delas. Na Ética, essa explicação repete-se diversas vezes, 

sendo aplicada na demonstração de várias ideias. Sobre a conduta que exprime a liberdade, 

Espinosa (1677/2009, p. 204, parte IV, proposição 73) esclarece que: “O homem que se 

conduz pela razão é mais livre na sociedade civil, onde vive de acordo com as leis comuns, do 

que na solidão, onde obedece apenas a si mesmo”. Aqui podemos perceber melhor as 

contradições apontadas nas referências sobre liberdade, presentes na análise feita na sessão 

anterior. Na obra espinosana, a liberdade não corresponde aos valores liberais ou neoliberais, 

pautados pelo individualismo, quando o ser humano se julga livre para obedecer apenas a si 

mesmo, ou seja, às suas paixões. 

A imaginação, ou ideia inadequada, de liberdade como faculdade de poder fazer 

qualquer coisa por estar na rua, sem a preocupação da avaliação do outro, parece ser o tipo de 

sensação que fascina as pessoas na rua, como um ímã, conforme relatado anteriormente, essa 

não é senão uma ilusão de liberdade, originada de causas externas, apenas parcialmente vem 

do indivíduo, corresponde ao individualismo. Trata-se de uma percepção decorrente de 

paixões tristes, confusas e não geram ação diante das necessidades do ser. Na medida em que 

o motivo dos comportamentos do homem vem apenas dele, constitui-se em causa inadequada, 

parcial, pois suas ações devem também estar originadas nos outros homens (ESPINOSA, 

1677/2009, p. 179): 

 
À medida que vivem sob a condução da razão, os homens são o que há de 
mais útil ao homem. Portanto, sob a condução da razão, nós, 
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necessariamente, nos esforçaremos para que os homens vivam sob essa 
mesma condução. 

 

Para Espinosa a liberdade não se refere a poder de escolha, nem à capacidade de 

não estar condicionado a nenhuma escolha, nem a ser independente para optar entre o bem e 

mal. Ser determinado por alguma coisa não é sinal de falta de liberdade, é livre aquele que age 

por necessidade da sua própria natureza, que é comum em todos os homens, pois derivam da 

mesma natureza, assim, a liberdade significa ação, tal como a essência da Natureza (CHAUÍ, 

1995). 

Se considerarmos que a liberdade aumenta nossa potência de agir, fortalecendo 

assim nosso conatus, conforme demonstra Espinosa (1677/2009), dizemos que não há nada na 

liberdade que seja despotencializador, que enfraqueça nosso conatus. Logo, a liberdade não é 

contraditória, como apontada na sessão anterior. As pessoas na rua que falam que a liberdade 

experimentada no cotidiano das ruas mostra-se ao mesmo tempo uma vantagem e um peso 

não falam da liberdade que as potencializa, mas das incertezas geradas pela frágil organização 

comunitária da vida nas ruas. Estar sozinho, ao mesmo tempo em que aumenta as 

possibilidades de escolha, também restringe a proteção e o cuidado. Numa esfera coletiva, 

sugere-se que a vida nas ruas não apresenta muitas obrigações com relação a sua conduta 

pessoal, logo isso gera uma imagem parcial de liberdade, entretanto na rua também não se 

observa códigos de cuidado e companheirismo claros que assegurem ao indivíduo condições 

para aumentar sua potência de agir, sua liberdade, pois as incertezas ficam à espreita. Ou seja, 

por se basear em imagens parciais da realidade, a liberdade associada à situação de rua parece 

tão contraditória quanto às próprias condições de vida nas ruas, podendo produzir, assim, a 

situação de servidão e até mesmo a defesa apaixonada da situação de servidão urbana. 

Para Espinosa (1677/2009), as emoções são o caminho para a liberdade, mas 

também para a servidão. A alegria de viver é a base da liberdade. O homem é potencia que 

busca perseverar na sua existência, pela conservação de si. Essa força não significa apenas 

sobrevivência no sentido de conservar-se vivo evitando a morte, é mais que isso, trata-se da 

expansão do corpo e da mente em direção à liberdade. Nada que diminua a potência do 

homem pode ser chamado de liberdade, uma vez que esta representa expressão da potência, 

da ação. As paixões tristes, como medo e esperança (num sentido de expectativa de um futuro 

melhor que não depende de nossas ações) é que geram servidão (SAWAIA, 2009). Para Chauí 

(2005), a servidão é buscar suprir uma carência insaciável fora de si, em um outro que não 

existe. 
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3.5 Excertos para o delineamento do Sofrimento Urbano 

 

Quando observamos as várias maneiras como a cidade tem sido estudada a partir 

de várias perspectivas epistemológicas nos últimos anos, podemos perceber que uma 

dimensão subjetiva não tem sido negligenciada, sendo entendida como lugar de produção de 

subjetividades. Em Psicologia, encontramos Sawaia (1995) discutindo aspectos relevantes 

sobre essa subjetividade da urbanidade e como a proposta da cidade moderna, resultante do 

Iluminismo, era a de superação dos problemas sociais da humanidade, pois seria guiada pela 

razão e produzida pela ciência. A cidade, entretanto, falhou nessa missão e o que percebeu-se 

foi o horror na cidade, marcada pelo forte individualismo. A autora analisa que o surgimento 

da cidade alimentou os sonhos de uma vida melhor para todos, que rompesse com o 

sofrimento e atrasos da vida medieval. Porém, a realidade que se desenhou não foi de sonho, 

mas de pesadelo. Passados alguns séculos, a cidade foi tornando-se palco de horror, violência, 

indiferença, poluição e pobreza. 

A autora defende haver uma dimensão humana do espaço urbano, porém, é 

necessário ir além de um reconhecimento do caráter humano na cidade apenas porque foi 

edificada por seres humanos. Sawaia (1995) entende que os processos vitais de ambos, 

homem e cidade, individualidade e coletividade urbanas, são entrelaçados, pois espaço e 

homem compartilham as mesmas materialidade e subjetividade. É o encontro entre os homens 

e os espaços que conferem uma representação para a cidade e não apenas as intervenções que 

se fazem nela. A cidade é comparada a uma identidade em transformação, é o si mesmo em 

uma sucessão temporal. 

A partir disso, podemos compreender que na cidade são produzidas formas 

específicas de sofrimento, nas quais convergem aspectos materiais e simbólicos da vida na 

cidade. Talvez assim podemos encontrar caminhos para o denominando Sofrimento Urbano, 

que seria uma expressão do sofrimento ético-político, tal como desenvolvido por Sawaia 

(1999). Sua preocupação consistia em não perder o ser humano em meio às concepções 

generalistas na análise de questões sociais, tais como a exclusão social, a qual muitas vezes é 

definida apenas considerando as determinações sociais, não atentando para as relações entre 

subjetividade e sociedade.  

A autora define que esse é o sofrimento socialmente constituído nas relações de 

opressão e desigualdade, quando poderes dominantes subjugam as maiorias socialmente 

desprezadas. Mesmo sendo o indivíduo quem sofre, o sofrimento não tem origem nele, pois é 
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fruto das intersubjetividades delineadas socialmente. Poderíamos, então, chamar de 

Sofrimento Urbano aquele que é socialmente construído e engendrado dentro das contradições 

urbanas? 

Baseada no pensamento espinosano sobre os afetos, Sawaia (2009) defende que é 

necessário resgatar essa dimensão humana nas análises e intervenções sobre as desigualdades 

sociais, sendo um erro desconsiderá-la, sob a justificativa que a sociedade determina o sujeito 

e controla sua subjetividade. Concordando com essa preocupação, observar o caráter urbano 

do sofrimento é compreendê-lo como fruto dos processos de exclusão social e inclusão 

perversa relativos ao modo de vida na cidade, às questões urbanas, valores, contradições, 

expressões da segregação socioespacial na urbanidade. Dessas características, expressas social 

e subjetivamente, advêm diversas mazelas sociais que assolam com mais intensidade os mais 

pobres. Numa mesma cidade globalizada, convivem o rico e o que mora nas ruas, mas há 

verdadeiros abismos que separam eles quanto ao direito à cidade. 

Cabe aqui questionar o alcance dessa categoria. Podemos afirmar que todos estão 

sujeitos ao sofrimento urbano? Ricos e pobres, homens e mulheres, brancos e negros, jovens e 

idosos, quem mora em grandes centros ou nas periferias, estão sujeitos ao mesmo sofrimento 

urbano? 

Sawaia (1999), ao fazer uma releitura do conceito de exclusão, a partir de uma 

concepção dialética, desenha o sofrimento ético-político como uma forma de ver a exclusão e 

a desigualdade social, pois seu estudo continua contemplando as questões sociais amplas, mas 

agrega ao debate a forma como essas problemáticas se processam subjetiva e objetivamente 

nos indivíduos. Ela fala de inclusão que não desmorona as bases da exclusão, que não 

promove a autonomia dos sujeitos, mas que serve apenas aos interesses de administrar os 

excluídos, de manter as formas de exclusão aparentemente superadas, quando na verdade 

inclusão e exclusão são duas faces da mesma moeda da opressão das pessoas em situação de 

pobreza. Nossa sociedade produz novas formas de inclusão perversa, por processos de incluir 

para excluir, sedimentando o sofrimento ético-político. 

 
Administrar a desigualdade significa, portanto, incluir perversamente e tratar 
apenas de seus efeitos superficiais, deixando de lado as causas mais 
profundas da exclusão, reproduzindo novas formas de sofrimento ético-
político. A não compreensão da dialética exclusão/inclusão leva à análise da 
exclusão, apenas, por meio de índices frios e cálculos complicados 
(SAWAIA, 2003, p. 57). 
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Essa categoria emerge com a premissa de assumir um compromisso social do 

fazer científico, pois visa à transformação social e não à reprodução das desigualdades, posto 

não haver neutralidades científicas (LANE e CODO, 1989). Sendo a pesquisa uma prática 

social, nos interessa aqui compreender como se processam as condições do sofrimento urbano 

e quais as possibilidades para seu enfrentamento. 

Então, precisamos analisar de forma dialética o sofrimento urbano, posicionando-

nos em direção aos alicerces da desigualdade no urbano, entendendo as dimensões materiais e 

subjetivas de sua produção e reprodução, até mesmo no interior do próprio sujeito. Isso nos 

leva a refletir sobre como os valores mais privilegiados pela sociedade atual tentam moldar o 

homem urbano para que essa desigualdade não aconteça apenas em nível macrossocial, mas 

também nas relações cotidianas. A obra espinosana vai nos indicar o caminho da afetividade 

como ética pra compreender e enfrentar essas relações de desigualdade e opressão, em direção 

à liberdade e à felicidade. 

É difícil delimitar o que seriam ou não os valores da urbanidade, posto que esses 

sejam os dominantes em nossa sociedade. Como identificar o que não é urbano, ou um valor 

da urbanidade? As relações sociais mais diretas, o desapego aos bens de consumo? 

Considerado desse modo, seria o urbano mais uma ilusão, alienação, compreensão 

imaginativa, guiada pela nossa percepção sensitiva? Para elucidar essas questões, precisamos 

identificar o sofrimento que tem origem nesses valores, e como interagem aspectos pessoais e 

sociais em sua expressão. Não se trata do sentimento gerado pela solidão da vida na cidade, 

que vivemos mesmo estando cercados por milhares de pessoas, mas uma solidão que parece 

ignorar tudo isso, o encontro com o outro no urbano. Essa dor parece ser comum de quem 

mora nas grandes cidades. 

Sobre essas dores na cidade, Augé (1994), fazendo uma etnografia urbana, mostra 

uma interessante discussão sobre a multiplicação dos não-lugares nas sociedades ocidentais e 

como eles recebem cada vez mais pessoas. Mostra o contraste entre a maior abertura às 

diferenças e compartilhamento dos espaços também aumenta o clamor pelos particularismos. 

São retratadas duas perspectivas complementares para falar dos não-lugares, uma mostrando a 

construção de estruturas para fins práticos (transporte, comércio, lazer, trânsito) e outra refere-

se às formas como as pessoas se relacionam com os lugares. Os não-lugares e a relação com 

os lugares orientados pelos princípios dos não-lugares têm o potencial de criar uma tensão 

solitária. Ou seja, é uma relação dialética entre os espaços materiais e as relações que 
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estabelecemos neles. O interesse nos não-lugares é o pragmatismo do uso do espaço e não as 

relações íntimas, são lugares sem calor, como fala Sawaia (1995).  

Em alguns momentos, a lógica dos não-lugares parece tentar ser quebrada, mesmo 

que isso tenha um alto custo para esses revolucionários. Podemos citar como exemplo os 

“rolezinhos” de adolescentes e jovens das periferias em alguns shoppings centers em grandes 

cidades como o Rio de Janeiro, que buscavam dar outra forma de uso do espaço do não-

encontro, promovendo grandes encontros, o que foi duramente reprimido pelas forças 

policiais e pela mídia, influenciando o que se chama falsamente de opinião pública sobre o 

assunto, o que reproduziu situações de Sofrimento Urbano em relação à segregação 

socioespacial, preconceito, medo. Certamente foi um alerta para a sociedade em geral, não 

para que sejam reforçados os esquemas de segurança dos estabelecimentos comerciais, mas 

para que esses lugares promovam mais encontros com as diferenças presentes no tecido 

urbano. Ou seja, há aspectos aparentemente comuns entre as pessoas que compartilham do 

tecido urbano, porém alguns sofrem bem mais que outros.  

Essa relação com o espaço urbano mostra como em nossa sociedade, baseada nos 

valores do capital, as possibilidades do encontro entre os homens, tal como defendido por 

Espinosa (1677/2009) como potencialmente fortalecedor da existência, ou seja, da ação, têm 

tido pouco espaço, sendo o não-lugar. O não-lugar é contrário à utopia do Urbano em 

Lefebvre (2008), ele é da ordem do concreto e guiada pelo campo-cego, que não promove, 

nem vê a expressões do urbano. Os bons encontros, que aumentam a potência de ação, são do 

interesse da expectativa de uma revolução urbana, e contrários ao Sofrimento Urbano. 

Outra perspectiva interessante para pensar o Sofrimento Urbano, principalmente 

para a caracterização do sentido de Sofrimento, é o que Espinosa identifica como Servidão, 

que é oposta à liberdade e à potência de ação. Essa era a grande questão do filósofo, denunciar 

a servidão humana em todas as suas formas. Espinosa ficava inquieto pelas formas 

apaixonadas que os oprimidos defendiam sua situação de subserviência como se defendessem 

sua liberdade (SAWAIA, 2009). O estudo dos afetos o levou a compreender que é pelos 

afetos tristes que se gera a servidão, através da tristeza, do medo, da superstição, de tudo que 

diminui a potência de ação, mesmo que pareça aumentá-la (ESPINOSA, 1677/2009). 

 
Daí sua afirmação [de Espinosa] de que as emoções constituem a base da 
ética, da sabedoria e da potência de ação contra a servidão, a tirania, a 
ignorância e a superstição, combate que é condição da ação coletiva 
democrática (SAWAIA, 2003, p. 59). 
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Espinosa (1677/2009) define servidão como uma impotência humana em lidar 

com os afetos, ficando então submetido a eles, deixando os afetos sob o comando do acaso, 

podendo estar sujeitado a tal ponto, que, mesmo percebendo o que é melhor para si, segue 

fazendo o que é pior. Entretanto, como já falamos anteriormente, Espinosa não coloca os 

sentimentos e emoções como vilões e a razão como o mocinho, que vive tentando prender ou 

sujeitar os afetos. Sua ética dos afetos mostra que eles podem ser tanto promotores como 

libertadores da situação de servidão. Sua visão dos afetos na servidão não fica apenas em 

considerações nos campo pessoal individual, mas tem um alcance mais amplo. Para ele, uma 

vez que os afetos geram servidão ao homem, este fica mais vulnerável às organizações sociais 

de sujeição dos homens. Poderíamos mesmo pensar numa concepção de Sofrimento Urbano, 

dadas as constituições da afetividade no urbano, que estão no bojo das condições de servidão. 

Apesar de estar clara a relação social e pessoal no conceito espinosano de servidão, 

preferimos adotar o termo Sofrimento para pegarmos emprestado dele a atenção para uma 

análise psicossociais da vida urbana, onde não se perde de vista o sujeito no estudo das 

questões sociais, necessidade apontada por Lane e Codo (1989). 

A teoria espinosana mostra como se mantém a servidão por um jogo social de 

gerenciamento das vidas através dos afetos, no qual a tristeza é estimulada e a alegria 

sufocada. Sua análise mostra a dialética da servidão como um sistema arraigado no 

funcionamento da sua sociedade e absorvido como necessário ao oprimido. Assim, 

percebemos que Espinosa: 

 

[...] denuncia três personagens que sustentam a servidão: o homem das 
paixões tristes, o homem que explora essas paixões, que precisa delas para 
manter o seu poder, e o homem que se entristece com elas – enfim, o 
escravo, o tirano e o sacerdote, respectivamente. O tirano precisa da tristeza 
das almas para triunfar, do mesmo modo que as almas tristes precisam do 
tirano para se prover e propagar (SAWAIA, 2009, p. 367). 

 

Cabe aqui uma ressalva ao personagem do sacerdote, que à época medieval era 

representado pelo poder clérigo, que detinha todo o poder de explicação do funcionamento da 

sociedade, era a fonte de conhecimento da população comum, que dificilmente tinha acesso a 

outros tipos de conhecimento. Atualmente, em nossa sociedade regida pelo capital, talvez não 

sejam apenas os sistemas religiosos que justificam a tristeza, outros tipos de conhecimento, 

como as manipulações das grandes mídias, as expressões que se dizem culturais, mas são 

efêmeras em perpetuar preconceitos e gerar alienação social, como as concepções de um 

humanismo individualista presente nas literaturas, podem ser exemplos da função do 
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sacerdote no sistema espinosano de despotencialização do homem, tornando-o presa fácil dos 

poderosos, para servidão e controle (BRANDÃO, 2012). 

Espinosa (1677/2009) tinha interesse que sua teoria servisse para a libertação 

“interior” do homem e também nas relações sociais, incluindo a sociedade em seu sistema de 

governo, para que a sociedade se guiasse pela liberdade e não para a servidão. 

 

Essa doutrina, enfim, não é menos útil à sociedade comum, à medida que 
ensina como os cidadãos devem ser governados e dirigidos, não, 
evidentemente, para que se tomem escravos, mas para que, livremente, 
façam o que é melhor (p. 94). 

 

Chauí (2006), analisando a cidade segundo o prisma espinosano, mostra que 

Espinosa acredita que quanto maior for o poder da cidade, como construção do coletivo 

através do fortalecimento da potência de ação dos cidadãos, e menor for o poder dado aos 

interesses de pessoas ou grupos particulares, maior é a liberdade desses cidadãos. Quanto 

mais a cidade defende o que é comum, o que é bom para todos, pois tudo é de todos, se 

fortalecem os interesses da cidade e diminui o das particularidades, gerando mais chances que 

seus cidadãos sejam livres, ou não estejam submetidos a situações de servidão. 

Espinosa (apud Chauí, 2006) faz uma interessante análise do poder na cidade no 

Tratado Político: 

  

Se a Cidade dá a alguém o direito e, portanto, o poder de viver segundo suas 
próprias disposições, ela se despoja de seu próprio direito e o transfere 
àquele a quem deu tal poder. Se ela dá esse poder a duas ou a várias pessoas, 
divide a Cidade e cada um daqueles que tem o poder vive segundo suas 
próprias disposições. Se, enfim, ela dá tal poder a cada um dos cidadãos, ela 
se autodestrói, deixa de existir e regressamos ao estado de natureza (p. 131). 
 
 

De fato, Espinosa coloca uma situação social que traz, conforme Chauí (2006), a 

democracia nas entrelinhas da sua análise, pois denuncia a monarquia, quando a soberania 

está centralizada em um e a impotência em todos os outros, a aristocracia centralizada em 

alguns, que vão dividir a cidade, e a destruição da cidade quando a soberania está em todos. 

Na democracia, os concidadãos não são despotencializados, não abrem mão de julgar 

individualmente por terem decidido agir de comum acordo, o que implica participação. 

Na Ética, Espinosa (1677/2009) mostra ainda reflexões sobre a organização da 

vida social, que nos permitem compreender duas formas possíveis para modelos de sociedade, 

embora não definida pelo filósofo, a sociedade civil e a sociedade comum. Ele parte do 
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entendimento que a união dos homens os ajuda a conseguir mais facilmente aquilo que 

precisam, sendo também sempre mais útil a união das forças dos homens para evitar os 

perigos. A “sociedade civil” representa a forma política como as cidades e nações são 

governadas, tendo como base as leis e a punição na transgressão delas, supõe-se que favoreça 

a alienação da potência de ação do homem para seus governantes. Espinosa (1677/2009) não 

mostra total aversão à sociedade civil, sugere até que também haja nela leis comuns. Sua 

proposta é da noção comum orientar a vida social, o que às vezes chama de “sociedade 

comum”, na qual os homens e sua forma de organização social são guiados pela razão, que 

não é oposta aos afetos, mas que se interessa pelo que é bom para todos os homens, posto que 

não pode ir contra sua própria natureza. Essa sociedade comum, todavia, não é romantizada, 

mas possível em contradições, embora ela também apresente desvantagens, Espinosa defende 

que as vantagens serão maiores. 

 
É útil aquilo que conduz à sociedade comum dos homens, ou seja, aquilo que 
faz com que os homens vivam em concórdia e, inversamente, é mau aquilo 
que traz discórdia à sociedade civil (proposição 40, parte III).  
O homem que se conduz pela razão é mais livre na sociedade civil, onde 
vive de acordo com as leis comuns, do que na solidão, onde obedece apenas 
a si mesmo. Logo, o homem que se conduz pela razão deseja, a fim de viver 
mais livremente, observar os direitos comuns da sociedade civil (proposição 
73, parte IV). 

 

Essas noções se aproximam do Urbano em Lefebvre (2008), porém em 

perspectivas diferentes, mas visualizando formas sociais de fato transformadoras, onde se 

quebram os sistemas de servidão e sofrimento gerados na vida em sociedade, expressando a 

direção da sociedade urbana, na qual os cidadãos são os gestores da cidade e não os valores 

do capital, os quais seriam em Espinosa ideias inadequadas. Também se aproxima da noção 

de irredutível humano, discutido por Sawaia (2008), ao mostrar os riscos dos relativismos e 

individualismos na vida social, que pode gerar indiferença e passividade diante do sofrimento, 

sob a justificativa de respeito às formas subjetivas ou culturais do outro. A autora afirma que 

o irredutível humano, o que não se pode perder em todas as relações entre os homens em 

qualquer cultura, sob quaisquer condições é a potência vital de conservação e expansão 

espinosana, na qual é potencialidade em ato, através dos afetos, pois é natural do humano 

afetar e ser afetado, mesmo nos grandes aglomerados urbanos, como as metrópoles. 

Para melhor compreensão disso, precisamos localizar o Urbano em sua 

adjetivação do Sofrimento. Para isso, partimos do que Lefebvre (2008) sugere, que 

consideremos o urbano como virtual, que está se formando e por se expressar, um potencial 
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revolucionário da sociedade, que congrega as contradições fundamentais de cada sociedade. 

Essa forma de sociedade não é necessariamente identificada por Lefebvre (2008) como 

totalmente utópica, ela se expressa em nosso tempo e precisamos identificá-la, porém não 

faremos isso partindo de uma visão de urbano associado apenas à cidade como objeto de 

intervenção urbanística, e sim, como as relações entre os sujeitos, na formação de uma 

organização social urbana. 

O urbano vem transformando-se ao longo das sociedades, mostra-se como o 

potencial para as transformações sociais necessárias, não orienta-se pelos valores do consumo, 

mas assume valores próprios. Esse urbano também gera sofrimento, uma vez que sua 

expressão é sufocada na “cidade-empresa”, onde há poucos espaços para a concretização do 

urbano. Como analisa Araújo (2012) sobre a obra de Lefebvre, onde há contradições na 

cidade, irrompe o urbano, sendo ele o contraponto da segregação, da desigualdade. É a luta 

pelo direito à cidade. Sawaia (1995) concorda que a cidade tem uma subjetividade, uma forma 

de ser, a qual chama de clima, construída nas relações entre as pessoas e não apenas das 

intervenções urbanísticas. Trata-se do potencial para que os lugares sejam transformados a 

partir do encontro entre as pessoas e a cidade. 

 
A cidade, a rua, o prédio, a porta representam modelos de subjetividade 
enquanto portadores de história, desejos, carências e conflitos. Cada cidade, 
bairro, rua, até mesmo cada casa, tem um clima que não advém, 
exclusivamente, do planejamento urbano e da geografia, mas do encontro de 
identidades em processo – identidades de homens e de espaços (SAWAIA, 
1995, p.21). 

 

Assim, o componente Urbano do sofrimento remete a uma condição dialética, na 

qual se busca a materialização do urbano, a concretude de uma sociedade de direitos, ao 

mesmo tempo em que as condições opressoras contrárias geram sofrimento. Consideramos 

que quanto mais desigual e excludente for a cidade, maiores os enfrentamentos gerados, mais 

intensas são as formas de Sofrimento Urbano. Vários exemplos podem nos dar uma dimensão 

dessa situação na sociedade brasileira, porém aqui serão apresentados apenas alguns. 

Martins (2015), estudando a Estima de Lugar de moradores de Fortaleza com 

deficiência visual, percebeu que, mesmo com as limitações da cidade, esses cidadãos inserem-

se na vida urbana e apropriam-se dos ambientes, enfrentando os obstáculos para a mobilidade. 

Eles mostram formas novas de perceber a cidade e viver o urbano, embora enfrentem diversos 

problemas para realização de atividades comuns do cotidiano. Assim, foram identificadas 

deficiências na cidade em relação às condições estruturais e sociais que possam favorecer a 
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inserção social de pessoas com deficiência com segurança e autonomia. Fortaleza, que já é 

vista pelo público geral como cidade insegura por causa da violência urbana, também foi 

apontada como insegura pela comunidade cega por seus perigos estruturais e atitudinais, 

gerando medo e angústia. Ou seja, a cidade pouco tem sido um lugar potencializador para esse 

grupo de habitantes, o que aponta para uma inclusão precária da vida na cidade, e mesmo as 

intervenções urbanísticas mais atuais não contemplam a visão de cidade a partir da pessoa 

com deficiência, mostrando como a adoção de um padrão de ser humano é propagador de 

formas de exclusão e sofrimento na cidade. 

A violência urbana, crescente no Brasil nos últimos anos (WAISELFISZ, 2015), 

pode ser observada nos números e nos apelos midiáticos, retratando isso nas áreas mais 

nobres e mais pobres da cidade. Ingenuamente podemos até supor que todos são atingidos da 

mesma forma pela violência, ou que ela gere os mesmos tipos de sofrimento. Entretanto, 

tomando como referência os dados sobre homicídios do Mapa da Violência do Brasil 

(WAISELFISZ, 2015), identificamos traços que nos fazem entender melhor esse fenômeno 

urbano. Nosso país é um dos que mais mata jovens e adolescentes do sexo masculino no 

mundo, principalmente pardos e negros, entre 13 e 29 anos. As cidades com pior distribuição 

de renda são as mais afetadas, as regiões periféricas são as que mais sofrem essa dor, onde o 

poder público relegou ao tráfico e do crime organizado a autoridade sobre a vida e a morte de 

crianças, adolescentes e suas famílias. As chacinas desmascaram esse sofrimento urbano 

também pela dor de muitas mães que precisam provar a inocência de seus filhos em cadeia 

nacional, porque foram vitimados simplesmente por exercer seu direito de ir e vir. O 

sofrimento urbano faz suas vítimas também através das grandes mídias na cidade, cujos 

direitos de imagem, defesa e privacidade são violados diariamente, sem que haja condenação 

alguma para os responsáveis. 

Podem ser citadas também as mudanças no cenário de uso de drogas, que, 

provocadas pela cultura do consumismo, uma das marcas dos grandes centros urbanos e que 

torna as relações mediadas pelo consumo, mostram diferentes formas de sofrimento no 

urbano. Quinderé (2013) apresenta as mudanças nas configurações do uso de drogas, a partir 

do incremento de padrões consumistas na sociedade. Isso tem elevado o poder destrutivo do 

uso de drogas, causando profundas contradições sociais, transformando a ocupação dos locais 

mais pauperizados da cidade, marginalizando pessoas e sistematizando formas de opressão no 

urbano, que facilitam e até incentivam o uso de drogas, com destaque ao crack. Quinderé 

(2013) destaca essa droga não necessariamente por suas propriedades químicas, mas pelo 
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alarde social em torno desse produto, identificando que as experiências do seu uso se 

constroem em espaços socioculturais e são significadas através de inscrições sociais. 

Um trabalho realizado pela equipe do Consultório de Rua em 2013, nos sete 

terminais de integração de ônibus na cidade Fortaleza, nos mostra um exemplo sobre o 

encontro das situações de sofrimento psíquico e o planejamento urbano. A equipe foi 

convidada a fazer ações intersetoriais em todos os terminais, junto com Assistência Social, 

Conselho Tutelar e Guarda Municipal. A motivação foi os constantes relatos de assaltos e uso 

de drogas nesses locais. Por perceber mais uma intenção publicitária que de efetivação de 

ações concretas, nos dedicamos a realizar também um relatório de sondagem sobre os 

principais aspectos encontrados em cada lugar e no geral. Entre outros aspectos, chamou 

muita atenção como era a presença da loucura nos terminais. Durante o mês de visitas 

cotidianas, percebemos as diferenças da perambulação desse público em crise. Somente em 

um terminal não foi visto ninguém com esse perfil, sua estrutura era muito pequena, mais 

higienizado em comparação aos outros e localizado em um grande conjunto habitacional, 

onde prevalecem ainda relações mais próximas de vizinhança. O extremo oposto, um local 

muito maior, por onde passam muito mais pessoas, e, principalmente por estar na época 

passando por profundas reformas. Este terminal estava já há vários meses com obras paradas, 

acesso dificultado, muito desorganizado, grande poluição sonora e visual, enfim, era como se 

o próprio espaço estivesse “surtado”. 

Nesse lugar vimos vários homens e mulheres que gostavam de estar ali todos os 

dias para interagir com as pessoas, mendigarem, expressarem todo o conteúdo das suas 

fantasias com trabalhadores e passageiros e circulavam ali. Em nosso relatório final, 

destacamos os potenciais dos terminais de integração em vários aspectos, principalmente no 

cuidado em saúde devido à intensa circulação de pessoas e à exposição a riscos de 

contaminações diversas decorrentes do grande aglomerado urbano. Orientamos que as 

unidades de saúde mental vissem esses espaços como campo para ações, busca ativa, 

responsabilização e suporte familiar quando for preciso. Ou seja, o que foi projetado para se 

estabelecerem relações rápidas e superficiais no padrão dos não-lugares, poderia ser 

ressignificado para a promoção da saúde e dos encontros. Apesar de não termos obtido 

respostas do relatório, alguns meses depois, foram montadas estratégias de artesanato e arte 

nos terminais, o que ainda permanece em Fortaleza. 

O panorama da ocupação na cidade é outro exemplo. Há uma forte relação entre 

vulnerabilidade social e vulnerabilidade ambiental, uma vez que as populações socialmente 
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mais vulneráveis parecem ocupar as áreas socialmente e ambientalmente mais vulneráveis, 

formando o que se chama de vulnerabilidade socioambiental (COSTA e DANTAS, 2009). Ou 

seja, essas populações se instalam nos lugares menos urbanizados, em precárias condições de 

saneamento, pavimentação e organização da ocupação do solo, ficando mais expostas a 

vetores ambientais causadores de doenças, e sujeitos a problemas decorrentes de alagamentos, 

deslizamentos ou chuvas intensas. A população que vive nesses lugares, pelas suas condições 

sociais, tem poucos meios para enfrentar as adversidades daqueles ambientes, ampliando 

ainda mais os problemas socioambientais. Revelando claramente a produção de iniquidades 

nas relações entre dinâmica natural e dinâmica social (ZANELLA et al, 2013). 

Monteiro (2011) observou que a maioria dos moradores de rua em Fortaleza é 

oriunda das regiões mais periféricas da cidade, ou seja de maior vulnerabilidade 

socioambiental. De acordo com essa compreensão, a população em situação de rua migra de 

lugares de maior vulnerabilidade socioambiental para áreas mais centrais e urbanizadas, 

procurando melhoria nas condições de vida, tentando subverter a lógica do capital, ocupando 

as áreas socialmente mais urbanizadas. Entretanto, essa população não apresenta recursos para 

aproveitar as oportunidades dessas regiões, por isso ocupa suas áreas menos valorizadas, 

quais sejam: terrenos baldios, prédios abandonados, locais com menor iluminação, debaixo de 

viadutos, as marquises de lojas e outras áreas ainda não captadas pela especulação imobiliária. 

Partindo para uma escala mais ampla, dos grandes problemas mundiais, podemos 

perceber o Sofrimento Urbano no intenso fluxo migratório dos refugiados dos conflitos no 

Oriente Médio, que lutam pela sobrevivência, lutando pelo sonho urbano da Europa. Em 2015 

foram centenas de milhares de pessoas que se submeteram a vários tipos de situações 

humilhantes, arriscando suas vidas na tentativa alcançar o modo de vida urbano, que mostrou-

se como resposta ao sofrimento que vivam em seus países. Eles mostram bem os contrastes do 

urbano reclamando por sua efetivação mesmo em uma proporção mundial e não apenas das 

grandes cidades. Essa situação de exclusão social mostra potencial para gerar grandes 

sofrimentos e de respostas criativas para o enfrentamento também, pois vários grupos 

humanitários se mobilizaram com essa situação calamitosa, e mostraram expressões de 

solidariedade. Seriam fragmentos da revolução urbana de Lefebvre? 

Sobre essa situação que ganhou grande repercussão em todo o mundo, um grupo 

de estudos italiano faz referência a discussões sobre a questão dos refugiados do Oriente 

Médio na Europa, trata-se do “Centro Studi sulla Sofferenza Urbana”, parte integrante de 

uma instituição de saúde mental na Itália, “Casa della Carità”. Esse grupo discute o 
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sofrimento urbano em sua expressão internacional, mais próximo a uma perspectiva da Saúde 

Mental, de base psicossocial, nos espaços urbanos. Trabalham temas como: migração, 

exclusão social, marginalização, desemprego, pobreza relativa e absoluta, discriminação4. 

Sugere que existe uma nação transversal entre as nações no mundo, formada por sujeitos que 

sofrem na cidade, que são unidos por um ponto fraco que os impossibilita de aspirarem à 

felicidade na cidade. 

A metrópole, símbolo dos avanços tecnológicos e instrumentais da sociedade, é o 

lugar onde é possível encontrar o resultado dos avanços em muitos campos científicos: saúde, 

comunicação, lazer, esportes, deslocamento, etc. A cidade é o objetivo de tudo o que há de 

mais avançado produzido pela humanidade, mas não é acessível para as camadas mais 

populares. O Sofrimento Urbano não se refere simplesmente ao componente humano na 

cidade, mas à agonia de acreditar nos benefícios da vida urbana e não conseguir usufruir 

deles, embora seja considerado individualmente morador e coletivamente população. Na 

prática, é persona non grata na cidade, seu papel é de doar sua força de trabalho e não goza 

do direito de usufruir das possibilidades da urbanidade. 

Não podemos esperar alcançar um modelo de cidade que deixe de gerar 

segregações, pois elas vão sempre existir. Devemos potencializar a capacidade de 

enfrentamento aos novos e criativos modelos de exclusão que se fazem constantemente. Isso 

pode ser conquistado através do desenvolvimento de uma racionalidade ético-afetiva da 

cidade, na qual os cidadãos se sentem no direito de ter direitos, de ser ouvido e reconhecido 

como membro da comunidade urbana, onde podemos expressar potência de agir, que nos faz 

fortalecer e expandir nossa existência.  

Nesse sentido, a população em situação de rua talvez seja a expressão mais 

intensa da exclusão e da desigualdade na cidade, logo, compreender as expressões do 

sofrimento entre esse público mostra-se coerente para procurarmos fragmentos que nos 

ajudem a delinear o sofrimento urbano, pois podemos afirmar que esse é um dos grupos 

populacionais mais vulneráveis aos riscos do meio urbano, e passível a esse sofrimento. 

A população em situação de rua luta pela vida urbana, por viver a urbanidade 

desde que foram iludidos pelo fascínio das grandes cidades nas grandes levas de retirantes nos 

êxodos rurais na Brasil. Hoje vem da periferia para as áreas mais centrais, onde se vê muito 

do que poderia ser considerado modelo de vida urbana, civilizada. Matias (2008) identifica 

                                                      
4 Para consultar a produção do grupo, acessar: http://www.souqonline.it. 



73 
 

 
 

entre a população de rua uma ideia de que estão se apossando da cidade pelas ruas, como 

donos da cidade, refletindo um intenso sentimento de apropriação do urbano. 

O enfrentamento da exclusão e desigualdade em nossa sociedade pode passar 

pelos afetos através da identificação do Sofrimento Urbano, em direção à construção de 

caminhos afetivos para o fortalecimento da potência de ação, que promovam a realização do 

urbano lefebvriano, pautado na liberdade e felicidade pública espinosanas. 
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4. EM BUSCA DE UM DESENHO METODOLÓGICO PARA A PESQUISA EM 

SITUAÇÃO DE RUA  
 

Partimos de uma proposta metodológica de desenvolvimento de uma pesquisa 

qualitativa, por entender que, pela sua complexidade, o fenômeno estudado necessita ser 

compreendido considerando duas características importantes. A primeira diz respeito ao papel 

do pesquisador, que não se constitui um sujeito distanciado do objeto ou neutro à 

investigação, pois “o sujeito-observador é parte integrante do processo de conhecimento e 

interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes um significado” (CHIZZOTTI, 2001, p.79). A 

segunda refere-se à abertura proporcionada aos respondentes para que tenham espaço para 

trazer dados que julguem relevantes, ainda que inesperados. Tais aspectos dificilmente 

surgiriam, ou seriam contemplados, em estudos que utilizassem técnicas diretivas 

(RICHARDSON, 1999). 

Diante dessa escolha, percebemos a construção metodológica como um grande 

desafio para esse estudo, pois deveriam ser considerados vários fatores que poderiam 

comprometer a aplicação de estratégias de acesso aos dados que não fossem coerentes com as 

características específicas do público e do ambiente. Por isso, foi realizada uma análise das 

estratégias adotadas em estudos anteriores com pessoas em situação de rua, dando prioridade 

aos que correspondem ao contexto fortalezense, por compreender que as características 

socioambientais de cada região podem nos fornecer direcionamentos próprios, que talvez se 

mostrem pouco coerentes para outro território. 

O acesso às fontes foi inicialmente em bancos de teses da CAPES e de 

universidades cearenses. As referências bibliográficas em cada trabalho também orientaram 

essa busca. 

Essa análise, das estratégias elaboradas em pesquisas com os moradores de rua, 

inicialmente, aconteceu de maneira não muito rigorosa, durante a revisão bibliográfica do 

tema, pois esse momento não foi exclusivo para observar desenhos metodológicos adotados, 

mas principalmente conhecer o panorama de construção de conhecimento acerca da 

população de rua. Porém, quando era encontrado algum trabalho acadêmico de pesquisa no 

qual havia dados oriundos diretamente do contato com pessoas em situação de rua, havia um 

interesse maior pelas estratégias utilizadas. 

Posteriormente, de acordo com esse perfil de material bibliográfico, foi realizada 

uma pequena filtragem de quinze (15) trabalhos acadêmicos, entre teses e dissertações, 
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realizadas em diversos estados brasileiros, para melhor compreensão dos aspectos 

metodológicos. Foram oito (8) trabalhos desenvolvidos em Fortaleza (CE): Rodrigues (2005), 

Lima (2008), Esmeraldo Filho (2010), Monteiro (2011), Langa (2012), Marinho (2012), 

Moura Júnior (2012), Costa (2013). E sete (7) de três estados, São Paulo, Rio Grande do Sul e 

Rio Grande do Norte: Neiva-Silva (2003), Varanda (2003), Kasper (2006), Matias (2008), 

Varanda (2009), Salgado (2011), Zwetsch (2012). Em comum, todos os quinze (15) foram 

estudos qualitativos. 

Após o levantamento bibliográfico, as principais técnicas utilizadas para 

construção dos dados foram: entrevistas (11), diários de campo (6), questionários (4) e 

fotografias (3). Conhecer os caminhos que cada um escolheu para realização do seu estudo, 

em diálogo com os objetivos dessa pesquisa, proporcionou reflexões sobre como realizar 

estudos com a população em situação de rua. 

Para a maior parte desses estudos, as instituições foram intermediadoras do acesso 

ao público, não sendo realizadas ações de construção de corpus de pesquisa no espaço da rua. 

Outros, porém, além de conhecer as instituições, incluíram também visitas a campo, 

precisando desenvolver estratégias para o registro dessas ações. Abaixo apresento aspectos 

metodológicos presentes em alguns trabalhos, os quais ajudaram a elaborar minhas primeiras 

estratégias de pesquisa. 

Pela relevância das pesquisas realizadas em Fortaleza, quatro trabalhos foram 

importantes para compor nosso desenho metodológico. Marinho (2012) também obervou que 

a mediação institucional foi estratégia adotada por outros pesquisadores, tendo em face os 

desafios para o contato com as pessoas na rua, principalmente por sua característica nômade. 

Diante disso, e por perceber que os jovens na rua possuem vínculos afetivos com os lugares, a 

autora adotou a observação participante como principal estratégia para minimizar essa 

dificuldade, pois não queria entrevistá-los, aplicar seu questionário ou abordá-los, sem antes 

construir uma relação de intimidade e confiança. Marinho (2012) refere ter tido experiência 

anterior no trabalho com pessoas em situação de rua, facilitando seu contato com equipes de 

educadores sociais, as quais acompanhou nas ações de campo. Entretanto, com relação à 

metodologia da sua pesquisa, afirmou que o campo foi fornecendo elementos para a 

construção das estratégias adotadas. 

Esmeraldo Filho (2010) realizou entrevistas com pessoas em situação de rua 

usuárias de um equipamento social municipal e de uma organização não governamental, 

entrevistando também representantes da Saúde e da Assistência Social de Fortaleza, 
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observação participante, visitas a campo, diários de campo. Também no contexto fortalezense, 

Langa (2012) destaca que pesquisas envolvendo pessoas em situação de rua requerem que a 

metodologia se faça a partir do que o campo mostrar. A partir de uma base etnográfica, o 

autor fez visitas institucionais, observação participante, entrevistas e diário de campo. 

Outra perspectiva metodológica que contribuiu para nosso estudo foi aquela 

desenvolvida por Kasper (2006), que mostrou interessar-se pelas habitações das pessoas nas 

ruas de São Paulo, valendo-se do método etnográfico, com interesse pela cultura material das 

pessoas na rua, o autor registrou fotografias das formas e estruturas de habitar a rua, também 

realizou entrevistas e utilizou diários de campo. Em seu estudo, o uso de fotografias pareceu 

muito relevante por mostrar alguns aspectos específicos da criatividade das habitações nas 

ruas, além de ter sido um mediador da relação entre o pesquisador e os participantes. Kasper 

(2006) percebeu que inicialmente a fotografia era vista com desconfiança, mas posteriormente 

observou que ajudou na vinculação e no estreitamento dessa relação, havendo pessoas que 

ofereciam seus abrigos para serem fotografados. 

Nesse breve apanhado, foi percebido que o diário de campo representou um 

importante instrumento metodológico para a apreensão das experimentações no espaço 

público, contribuindo para a ampliação do olhar observador do pesquisador acerca das 

nuances da vida na rua. Uma vez que já havia a intenção inicial de acessar as pessoas na rua, o 

Diário de Campo (DC) foi definido para fazer os registros das experimentações na rua. Seu 

detalhamento e apresentação serão apresentados em tópico posterior. 

E por nos interessarmos pelos aspectos afetivos da relação pessoa-ambiente entre 

a população em situação de rua, utilizamos também o Instrumento Gerador dos Mapas 

Afetivos (IGMA), proposto por (BOMFIM, 2010), como ferramenta para construção dos 

dados a partir de sua aplicação entre o público participante da pesquisa, adaptando-o com o 

uso da fotografia, o que será mais bem detalhado no item que abordará a aplicação do IGMA. 

As temáticas abordadas pelo IGMA suscitaram aos respondentes a construção de narrativas 

mais amplas e que, por vezes, foi direcionada para a melhor compreensão do que era trazido 

por eles. Apesar de não ser assumida como técnica específica, podemos afirmar que foi 

realizada entrevista semi-estruturada, que se tornava mais detalhada de acordo com a 

disposição dos sujeitos em ampliar nosso espaço de diálogo. 

Para a população de rua, o uso de fotografia representa sentimentos opostos de 

acordo com o contexto da sua realização. Quando sugere a exposição desse público, apenas 

como objetos de uma paisagem, semelhante a um zoológico, a tendência é de aversão, pois 
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esses registros os despersonalizam, causando vergonha ou mesmo indignação, pois, muitas 

vezes, permanecer invisível é o que se procura na rua (BRASIL, 2009).  

Entretanto, o uso de fotografias também pode auxiliar na aproximação de campo. 

É isso que aponta a equipe de fotógrafos do censo nacional (BRASIL, 2009), a qual percebeu 

que as pessoas nas ruas gostaram do produto final, bem como do ato de fotografar e de 

escolherem como seriam fotografadas, tal como analisou Kasper (2006). 

Mesmo Magni (1995), que valeu-se das fotografias com finalidade diferente, 

percebeu algo semelhante. Seu estudo intentou fazer registros das mudanças estruturais nos 

acampamentos de pessoas em situação de rua ao longo de certo período, na sua estratégia, não 

eram as pessoas que decidiam sobre como seriam as fotografias, embora fosse necessária a 

presença delas na foto para mostrar a relação do ser humano com os outros elementos do 

espaço. Ainda assim, autora percebeu que muitos ficaram felizes recebendo cópias de suas 

fotos como presentes. 

Para as finalidades desta pesquisa, foi utilizada a estratégia dos registros 

autofotográficos, tal como apresentado no trabalho de Neiva-Silva (2003), que revisou as 

funções da fotografia na ciência psicológica e encontrou quatro categorias, uma delas é 

registro autofotográfico, que mostrou-se a metodologia mais apropriada para o trabalho em 

campo com pessoas em situação de rua, quando são elas próprias que manuseiam a câmera. 

Utilizamos um tablet para o registro das fotografias, pois o tamanho da tela pareceu 

apropriado para a visualização das imagens por parte de seus autores. 

Com tal proposta pretende-se valorizar mais o processo de construção das fotos 

(incluindo as maneiras como os sujeitos representam-no) que os elementos presentes na 

imagem em si mesmos, sendo mais válido o sentido que os sujeitos dão à imagem e não a 

interpretação do pesquisador, embora suas impressões estejam no diário de campo. A intenção 

da foto foi tentar externalizar as construções simbólicas dos sujeitos, capturando-as na 

imagem, sendo importantes tanto o conteúdo como o autor da foto, a sua percepção em 

relação ao produto final e ao processo. 

Optar por usar fotografias é compreender que, diante de uma realidade 

multifacetada e plural como é a vida nas ruas, onde há sempre reinvenção dos espaços e de si, 

a captura da imagem pode ser muito reveladora. Todo o processo de realização da fotografia 

foi escolha dos sujeitos: composição, luz, ângulo, elementos da foto, enquadramento, quem 

esteve presente, etc. Em alguns casos, fui solicitado a registrar o que eles mesmos pediram, 
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para que eles mesmos estivessem na foto. Isso ainda assim pode ser considerado um registro 

autobiográfico, pois todo o processo decisório era dos sujeitos, eu apenas apertei o botão. 

Depois de registradas, as fotos eram apresentadas à pessoa, que escolhia apenas 

uma para falar ser a referência no IGMA, pois a fotografia necessita de um complemento, 

uma história, outro tipo de texto que a contextualize. Por si só a foto fala-nos pouco, conforme 

observado na pesquisa nacional com a população em situação de rua (BRASIL, 2009).  

 

4.1 Público participante 

 

Conforme o projeto dessa pesquisa, os participantes deveriam ser homens ou 

mulheres que declarassem no mínimo 18 anos de idade, em situação de rua há pelo menos um 

ano (não necessariamente no mesmo lugar). Não poderiam participar pessoas que declarassem 

ter menos de 18 anos de idade, com tempo na rua menor de um ano e apresentasse estados de 

consciência alterados que inviabilizasse o diálogo ou o manuseio do equipamento fotográfico. 

É importante destacar que já havia a probabilidade que houvesse pessoas sob o efeito de 

quaisquer substâncias psicoativas, as quais não seriam excluídas desde que não apresentassem 

as alterações de consciência dos critérios de exclusão, nem oferecesse riscos às demais 

pessoas envolvidas.  

Estar em situação de rua por no mínimo um ano é um critério que diz respeito ao 

fechamento de um ciclo na rua, quando o sujeito pôde provavelmente: vivenciar as diferentes 

épocas do ano, vivenciar mais de uma região nas ruas, conhecer os muitos perfis de pessoas 

na rua, estabelecer rotinas e tentar sair da condição de rua. Conforme observado com os 

participantes e em outros estudos, esse tempo não precisa ser ininterrupto na rua, sendo 

comum haver períodos que o sujeito procura uma referência residencial, principalmente com 

parentes. 

A participação da população em situação de rua em pesquisas de campo realizadas 

no espaço público, como calçadas ou praças, é um grande desafio já relatado por alguns 

estudos conforme apontou a revisão bibliográfica. Essas experiências apontam o acesso e as 

condições de realização da pesquisa como dois cuidados metodológicos necessários. O acesso 

ao público pode ser compreendido a partir de dois momentos: localização de pessoas ou 

grupos em contexto favorável à execução da pesquisa e apresentação de uma proposta 

coerente às suas condições de participação. Foi com essas preocupações que entramos em 

campo. 
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Encontrar pessoas em situação de rua na Praia de Iracema, inicialmente, não 

mostrou-se um processo difícil, pois logo nas primeiras visitas foi identificado um grupo de 

aproximadamente doze pessoas. Porém, alguns fatores ambientais (as constantes chuvas) e 

sociais (o despejo do grupo) mudaram o mapa da distribuição das pessoas na região, o que fez 

aumentar o tempo para conseguir encontrar o público. Vale enfatizar que se trata de um 

extrato populacional muito presente na cidade, mas de grande circulação urbana, portanto são 

esperadas muitas mudanças na rotina. 

Uma vez encontrada uma pessoa que se enquadre no perfil, sua colaboração não é 

uma certeza, como em outras pesquisas com públicos diferentes. Entretanto, como as pessoas 

na rua estão expostas a um grande preconceito, pensamos que o convite para a pesquisa 

precisasse ser de alguma maneira movedora do seu empenho. Foi observado que o uso das 

fotografias e minha experiência anterior de atuação profissional com o público ajudaram no 

momento de propor a realização da pesquisa. 

O processo de abordagem foi diferente com cada participante. Alguns já me eram 

familiares desde o período de atuação profissional com a equipe do Consultório de rua, outros 

foram mediados por esses, e houve também alguns para os quais a proposta foi feita sem 

conhecimento anterior, entre os quais as primeiras foram ou de desconfiança ou de satisfação 

em estar sendo percebido e sua fala valorizada. 

Participaram diretamente do preenchimento do IGMA oito pessoas, sete homens e 

uma mulher, todos em situação de rua, estavam na região próxima da Praia de Iracema. Esse 

número deveu-se ao tempo que levou a ter acesso a esses sujeitos. Para somente dois deles eu 

era uma figura familiar antes de propor a pesquisa, através deles fui apresentado a outros três 

sujeitos, e também três deles conheci diretamente por meio da pesquisa. Nenhum deles me viu 

de alguma forma como agente de políticas públicas, mas sempre como pesquisador, mesmo os 

que recordavam do trabalho anterior. Todos atenderam aos critérios adotados, embora um 

participante tenha dito estar na rua atualmente há menos de um ano (oito meses), mas ele 

também afirmou que já há alguns anos, intercala períodos de uso intenso de crack nas ruas 

com épocas de confinamento em comunidades terapêuticas.  

Os participantes não se opuseram a ter seus nomes mencionados nesse relatório, 

porém, para resguardá-los da identificação pessoal, foram atribuídos outros nomes para 

representar o primeiro nome ou o apelido que forneceram. O quadro abaixo apresenta o perfil 

dos participantes. 
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Quadro 2: Perfil dos participantes 
Nome Sexo Idade Cidade natal Tempo na rua Escolaridade 

Adão M 52 Redenção 3 anos Fund. Incompleto 

Júnior M 38 Fortaleza 12 anos Fund. Incompleto 

Pedro 

Henrique 

M 36 Fortaleza 8 meses Fund. Incompleto 

Teco M 29 Baturité 15 anos Fund. Incompleto 

Canindé M 29 Canindé 16 anos Fund. Incompleto 

Reginardo M 31 Fortaleza 5 anos Fund. Incompleto 

Luíza F 29 Itapajé 2 anos Médio Completo 

Rômulo M 37 Fortaleza 5 anos Fund. Incompleto 

 
 

Vamos aprofundar o perfil dos participantes em apenas dois aspectos: 

escolaridade e sexo. Percebe-se como o nível de escolaridade foi baixo entre os respondentes. 

Alguns deles declararam não terem concluído o Ensino Fundamental I, hoje seria menos que o 

quinto ano. Percebi que, para quase todos, era uma resposta constrangedora e para Luíza foi 

motivo de orgulho diante dos outros, pois estava diante de outras três pessoas quando disse 

que “terminou os estudos”. 

Outro dado importante desse quadro é ter apenas uma mulher entre os 

participantes. Estar na rua parece ser ainda mais difícil para as mulheres que para os homens. 

Durante as observações de campo não foram identificadas muitas mulheres em comparação à 

presença masculina. 

Além dos personagens citados no Quadro 2, é necessário mencionar Tiago e 

Samara, que não responderam ao instrumento da pesquisa, mas contribuíram de várias formas 

para a organização desse estudo e serão citados também na discussão dos resultados. São um 

casal que estava na rua durante as primeiras visitas a campo, mas que saiu de lá pouco depois 

de terem sido expulsos do local onde ficavam, com um grupo composto por aproximadamente 

doze pessoas, e conforme se intensificaram as chuvas. Tiago tem aproximadamente 28 anos, 

com ele foi realizada uma experimentação da aplicação do questionário, contribuiu em alguns 

momentos com a pesquisa, mostrando-se disposto a ser um interlocutor do estudo com outras 

pessoas do grupo. Samara estava sempre com ele e mostrou também interesse em ajudar na 

realização da pesquisa. Entretanto, não puderam ser coletadas outras informações sobre eles. 

Outros sujeitos que os conhecia afirmaram que eles tinham voltado para casa. 
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4.2 Caracterização do campo: breves considerações sobre a Praia de Iracema e sua 

influência na vida da cidade 

 

Mesmo que oficialmente a região onde foi realizada a pesquisa não esteja nos 

limites geográficos do bairro Praia de Iracema, e sim Meireles, é importante termos uma 

compreensão histórica da região da Praia de Iracema, pois em seus aspectos simbólicos e 

sociofísicos esse território parece estar diretamente relacionado com as transformações 

urbanas na orla marítima e nos arredores. Ademais, para nosso estudo, é relevante 

compreender os processos dinâmicos da vida nas ruas, os quais parecem estar influenciados 

pelas representações que assumem a Praia de Iracema e a área praiana de Fortaleza, regiões 

que vêm se construindo e reconstruindo, a partir dos processos socioespaciais observados ao 

longo de um período de aproximadamente 100 anos. 

Conforme analisa Netto (2014), a chamada Seca do 15 (de 1915) influenciou as 

transformações urbanas na cidade, inclusive quando as camadas mais abastadas se sentiram 

incomodadas pelo gigante movimento migratório de retirantes, que, fugindo da fome e da 

morte, foram se aproximando da cidade, e as elites abandonaram o Centro em busca de 

lugares menos acessíveis a esse público, entre eles a Praia de Iracema, a Jacarecanga e a 

Aldeota. 

Além disso, o desenvolvimento inicial do bairro Praia de Iracema, que era antes 

chamado de Porto das Jangadas, Grauçá e Praia do Peixe, está associado também à adoção do 

banho no mar como medida terapêutica, contemplação e lazer por parte da elite social da 

cidade nos anos de 1920. Esse público intensificou e fixou sua ocupação com a construção de 

casas com alpendres, do tipo bangalôs, de frente para o mar, o que obrigou os pescadores a 

saírem de lá e procurarem outras praias (BEZERRA, 2008). É assim que nesse período a Praia 

de Iracema começa a ter impactos importantes na sua configuração urbana. 

Com isso, houve um movimento pautado pela imprensa local encampado pelas 

camadas mais elitizadas da cidade, para mudar o nome do bairro, até então chamado 

oficialmente de Praia do Peixe, que pareceu muito vulgar aos seus recentes ocupantes, que 

tinham hábitos e valores mais influenciados pelos modismos da época. Tendo como incentivo 

inicial a sugestão de ser edificada na região uma estátua em homenagem a Iracema, heroína 

do romance de José de Alencar, em 1925 foi oficializada a mudança do nome para Praia de 
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Iracema, suas ruas também receberam nomes indígenas: Tremebés, Arariús, Tabajaras, 

Potiguaras, entre outras (NOBRE, 2016).  

Entre 1940 e 1950, a ocupação da Praia de Iracema também foi influenciada pelo 

risco da aproximação da pobreza em outras regiões de status social elevado, como na então 

elegante Jacarecanga, onde os mais ricos desse bairro, insatisfeitos com a instalação de 

famílias pobres no seu entorno, fizeram movimentos migratórios em direção à Praia de 

Iracema e Aldeota (NETTO, 2014). 

Essa imagem elitizada do bairro vai sofrer o primeiro impacto quando da 

construção do Porto do Mucuripe, que acarretou mudanças ambientais significativas, como a 

forte redução da faixa de areia e intensificação da força das ondas naquele período. Entre 

1960 e 1980 a região já era conhecida por ter moradores de classe média baixa ou pobre. 

Mesmo assim, a vida boêmia, com a presença de intelectuais e artistas, também passou a ser 

uma das suas marcas (BEZERRA, 2008). 

A partir de 1980, a ação da especulação imobiliária e turística do comércio 

noturno muda o cenário urbanístico da Praia de Iracema, porém sem nenhum planejamento da 

ocupação do solo. É quando se vê a construção dos grandes arranha-céus diante do mar e a 

proliferação dos muitos estabelecimentos comerciais, principalmente aqueles de vocação 

turística e noturna (BEZERRA, 2008). 

Com as impactantes intervenções urbanas, como a urbanização da área costeira de 

construção do calçadão, a recuperação da Ponte dos Ingleses e a implantação do Centro 

Dragão do Mar de Arte e Cultura nos anos 90, a Praia de Iracema ganhou ainda mais 

importância como uma área de lazer noturno e eixo turístico da cidade (NETTO, 2014). 

Entretanto, o que se viu na prática foi o fechamento e abandono de muitos estabelecimentos 

comerciais, e saída de muitos moradores do bairro, o que marcou um processo de intensa 

degradação da região.  

Bezerra (2006, p. 4) faz um resumo sucinto das transições históricas e simbólicas 

da Praia de Iracema na segunda metade do século XX: 

 
Na sua trajetória, a Praia de Iracema, viveu a imagem de bairro boêmio e 
bucólico (1950-1980); após as intervenções arquitetônicas foi reforçada a 
imagem de lugar turístico (anos 1990); e agora antigos usuários e a mídia, 
reforçam a imagem de que o bairro encontra-se degradado e lugar de 
prostitutas e gringos (anos 2000). 
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Evangelista (2013) analisa que a Praia de Iracema é um espaço da expressão 

cultural e da história cearense, entendendo também ter sido por meio das intervenções 

urbanas, políticas e econômicas, praticadas na região, que Fortaleza se inseriu no contexto 

turístico nacional e internacional. 

Talvez por haver intensa circulação de valores decorrentes da forte atividade 

comercial turística; e devido o esvaziamento das moradias mais populares, tal com o 

aconteceu com o Centro da cidade, a presença da população em situação de rua encontre 

formas de expressão que conferem habitabilidade das suas ruas, porém com hábitos noturnos 

mais presentes, devido o incremento turístico das atividades econômicas nesse horário. 

Inclusive a história das pessoas nas ruas também passa pela Praia de Iracema e 

toda a Avenida Beira-mar, principalmente com relação a crianças e adolescentes. Na transição 

para o século XXI, era comum haver muitos meninos e meninas nas ruas e a ação dos agentes 

do Governo do Estado do Ceará, os chamados amarelinhos, que os levavam para as 

instituições de abrigamento. Talvez ainda haja alguns remanescentes desse período, que 

continuam ligados a esse território. 

Quando pensamos na Praia de Iracema, e sua importância na cidade, podemos 

imaginar que grande parte dos fortalezenses, principalmente aqueles que acompanharam essas 

mudanças dos últimos 20 anos, de algum modo, teria elementos afetivos de experiências com 

esse lugar, inclusive a população em situação de rua. 

 

4.3 Leitura socioespacial de inserção no campo para a construção dos dados: em enfoque 

etnográfico 

A definição da região exata onde seriam realizadas as observações de campo 

iniciou pela indicação de remanescentes da equipe com quem trabalhei no Consultório de 

Rua, e que continuava realizando ações de campo em algumas regiões da cidade, inclusive no 

entorno da Praia de Iracema, até o final do ano de 2015. Esse ponto está indicado na Figura 1 

por um círculo azul. A partir dessa localização, foi realizada a sondagem do seu entorno para 

tentar identificar os locais onde seria encontrada a população em situação de rua. Essa fase foi 

realizada nos meses de janeiro e fevereiro de 2016. 

No primeiro momento, a observação de campo foi realizada a pé, saindo da Rua 

Antonio Augusto, na esquina com Avenida Historiador Raimundo Girão, seguindo as ruas 

próximas à praia em direção leste (seta laranja da Figura 1), chegando até Avenida 

Desembargador Moreira, um trecho de aproximadamente dois quilômetros. A escolha desse 
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limite deveu-se à maior distância do mar a partir desse local, mudando também a organização 

turística, que passa a exercer menor influência. É importante destacar que esse trajeto está a 

poucos metros do mar, havendo grande fluxo turístico em toda a região.  

Essa caminhada inicial foi importante para percebermos as configurações da 

estrutura urbana da região, com objetivo de identificar a ocupação por parte de Moradores de 

rua ou vestígios da sua presença. Observou-se que quanto mais afastado do ponto inicial, mais 

se percebe uma configuração urbana voltada para as classes sociais mais elitizadas da cidade. 

Trata-se de uma das áreas mais nobre de Fortaleza, onde percebemos uma intensa 

verticalização da cidade, são vários edifícios residenciais e comerciais, disputando a vista do 

mar e a brisa da praia, quase não há casas, não foram vistos terrenos baldios ou abandonados e 

poucas pessoas caminhavam na rua. Os estabelecimentos comerciais da região parecem 

voltados para o mesmo público que mora nesses prédios ou para turistas que estão dispostos a 

investir muito na viagem. Ou seja, não se observou configuração socioespacial na qual a 

população em situação de rua encontra lugar. 

 

Figura 1: Locais onde foram realizadas as ações de campo. 

 
Fonte: elaborado pelo pesquisador a partir do site googlemaps. 
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No sentido contrário, ou seja, quanto mais próximo do ponto de partida, a 

configuração urbana mostrou-se menos homogênea, havia grandes arranha-céus e 

estabelecimentos comerciais elitizados, mas também casas grandes e pequenas, terrenos ainda 

sem construções, estabelecimentos comerciais com produtos e valores mais populares e 

diferentes pessoas andando nas ruas (conforme exemplo na Figura 2). Posto que suas 

configurações mostram-se mais habitáveis para o modo de vida na rua, foi nesse território 

onde encontramos nosso público, seja caminhando, estabelecendo estadia fixa, trabalhando, 

tomando banho, dormindo, almoçando, interagindo com moradores das casas e comerciantes. 

 

 
Figura 2: Configuração socioespacial 

 
Fonte: fotografado pelo autor 

 

Assim, foi delimitada uma área geográfica para investir na leitura socioespacial, 

essa região foi formada inicialmente por um trecho composto por três ruas paralelas, 

delimitadas por duas outras, formando uma área retangular, conforme indicado pelas linhas 

vermelhas da Figura 1. 

Na Rua Antonio Augusto, foi identificado um grupo de homens em situação de 

rua, fazendo uso de drogas próximo a dois grandes terrenos que na época estavam 

abandonados, agora, cinco meses depois, um deles foi transformado em estacionamento, 

mudando a ocupação das pessoas em situação de rua na região. Na Rua Deputado Moreira da 

Rocha, foram vistos alguns recicladores andando com suas carroças, mas sem fixar-se em 
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nenhum ponto específico. Um deles estava em frente a uma casa, recebendo de uma mulher 

idosa um copo com caldo. Na Rua Ildefonso Albano, foram vistas duas pessoas dormindo na 

área externa de um estabelecimento comercial abandonado, também foram percebidos 

vestígios de preparo de alimento em outro ponto da mesma rua (verificar nas figuras 3 e 4). 

Na Rua Barão de Aracati, foi visto um grupo de aproximadamente doze pessoas em situação 

de rua, o qual foi o público com quem foi estabelecido o primeiro contato direto.  

 
 

Figuras 3 e 4: Configuração socioespacial. 

 
Fonte: Fotografado pelo autor 

 

Essa foi nossa percepção inicial do cenário de ocupação da região por Moradores 

de rua. Entretanto, essa configuração foi mudando ao longo do tempo, pois o tecido urbano 

está em constante transformação e as pessoas que vivem na rua precisam adaptar-se a essa 

dinâmica. 

Como fruto dessas mudanças socioespaciais, depois de algumas visitas a campo, 

principalmente em fevereiro de 2016, outras três referências foram incorporadas a essa 

sondagem, são as ruas Francisco Virgílio Vasconcelos e Camocim, e a Travessa Jacinto, 

conforme indicado na Figura 1. Trata-se de ruas muito parecidas em sua estrutura, mas 
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também na dinâmica social. Há pouco movimento de pedestres e carros, são silenciosas, 

apresentam pontos de sombra, as calçadas são largas, quase não há casas, predominando 

prédios e muros.  

Os pontos verdes representam os locais onde ocorreu a aplicação do instrumental 

utilizado para a pesquisa. Destacamos que na Travessa Jacinto foi como realizada uma 

aplicação experimental, que nos orientou quanto a treinar o uso do IGMA, por isso os 

resultados não foram inclusos na análise. 

Toda essa região parece fazer parte de um conjunto de opções de ocupação das 

pessoas na rua, pois ali estabelecem relações sociais e de sobrevivência. Provavelmente, de 

alguma forma, passaram a fazer parte do modo de vida da região, não apenas imprimindo sua 

forma de viver na Praia de Iracema, mas tornando-se também necessários para a dinâmica de 

funcionamento do lugar. 

Quando, por algum motivo, precisam abandonar um ponto específico onde 

estejam instalados em uma dessas ruas, tendem a procurar outros pontos dentro desses limites 

geográficos ou bem próximos a eles. Um exemplo disso foi visto logo durante as primeiras 

visitas a campo. 

O grupo da Rua Barão de Aracati, cuja localização está indicada pelo círculo azul 

da Figura 1, foi inicialmente pensado como uma referência para encontrar participantes para a 

pesquisa, porém, foi alvo de uma ação de “despejo” logo depois das primeiras visitas. O 

proprietário da casa em cuja calçada estavam acionou a polícia para tirá-los de lá, e os 

policiais assim o fizeram. Esse grupo mostrava um grande potencial para a compreensão da 

dinâmica da vida nas ruas, era composto por aproximadamente doze pessoas, entre as quais, 

duas mulheres, duas crianças e alguns homens. Eles estavam instalados numa larga calçada de 

uma das maiores residências da região. Esse padrão de moradia não é mais comumente 

encontrado na região, dada a forte especulação imobiliária para a verticalização dessa área. 

O grupo tinha alguns pertences, tais como: colchões, fogareiro, bolsas e sacolas, 

panelas, além dos materiais da reciclagem, atividade econômica predominantemente dos 

homens. Ali ficavam estacionados os carrinhos usados para a reciclagem, bem como alguns 

materiais coletados para, depois de juntar um volume maior, serem levados para o local de 

venda. Entre essas pessoas, havia algumas que eram familiares a mim por causa do período de 

trabalho na rua, outros, porém, não me conheciam. 

Os motivos para o desmonte desse acampamento foram as brigas entre alguns de 

seus membros, o uso de drogas e a presença de pessoas que, depois de praticarem furtos, 
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procuravam se esconder ali. Com isso, ninguém mais permaneceu no local, todos se 

dispersaram para outros lugares e a maioria não foi vista novamente. Três remanescentes 

foram encontramos vagando pela região, segundo eles mesmos, em busca de outro lugar para 

juntar novamente a todos. Esses são os que informaram da ação policial, porém mesmo eles 

depois de algum tempo, não foram mais avistados. Quando isso ocorreu, foram realizadas 

algumas buscas nas áreas próximas, inclusive saindo do território de sondagem, mas somente 

duas outras pessoas foram encontradas no extremo oposto, quase na areia da praia. Eles 

formaram um novo acampamento, bem menor que o primeiro. 

 
 

Figuras 5 e 6: Exemplos da configuração socioespacial 
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Fonte: Fotografado pelo autor. 

 

Esse novo ajuntamento era localizado na Rua Camocim e estava sendo composto 

por quatro homens e uma mulher, que se agregou depois. Eles afirmaram manter algum 

controle sobre a ocupação ali, definindo que o local suportava apenas eles, caso contrário, iria 

juntar muitas pessoas, chamando a atenção dos proprietários dos imóveis próximos. As 

figuras 5 e 6 mostram as fotografias desse lugar, a primeira (acima) apresenta como os 

materiais são organizados, a segunda (abaixo) mostra como fica o lugar depois de um período 

de chuvas. 

No comparativo entre as fotos, podemos observar como as chuvas causam grande 

impacto para a organização do espaço e a guarda de pertences, incluindo os produtos da 

reciclagem. O lugar escolhido por eles mostra-se contraditório em comparação ao que é 

esperado da estrutura urbana da região, pois apesar de estar a poucos metros de uma das 

regiões que mais passou por investimentos urbanísticos recentes, tanto em relação à malha 

viária, como na estrutura para o turismo no calçadão da Praia de Iracema. Segundo o relato de 

Teco, esse é um lugar referência para vários Moradores de rua em outros tempos. Ele falou 

ainda, que conhece a região há aproximadamente doze anos, quando ainda não tinham sido 

construídos a maioria dos muito prédios da região e muitas famílias ficavam ali. Seu relato 

mostra certo saudosismo de sua adolescência, quando tinha acesso a vários terrenos abertos, 

onde usufruíam das árvores frutíferas e dos poços. 

O muro apresentado nas fotografias é de um terreno particular, alvo do interesse 

da especulação imobiliária, conforme relatou Canindé. Esse terreno faz claro contraste com os 
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vários prédios do entorno, alguns deles se veem facilmente na fotografia. Embora não haja 

impedimentos para que Teco e os outros permaneçam ali, esse lugar não se parece com os que 

relatou do período da sua adolescência. 

 

Teco disse ser o que anda naquela região há mais tempo, afirmou que há 
mais ou menos 12 anos não tinham tantos prédios ali, havia terrenos abertos, 
com poços e árvores frutíferas. Apontou para um local onde hoje há um 
moderno arranha-céu perto de onde estávamos, disse que ali mesmo ficavam 
várias pessoas da rua dormindo debaixo de um tamarindeiro que fazia grande 
sombra (DC 14/04/2016, linhas 693-698). 

 

Para Teco e outros que habitam a região há mais tempo, as memórias fazem parte 

dos aspectos afetivos que os liga a esse lugar. 

Em outro local próximo dali, na Rua Francisco Virgílio Vasconcelos, detrás da 

Rua Camocim, também foi observada a presença de pessoas em situação de rua. Essa região 

passou pelas mesmas transformações imobiliárias citadas, porém, não “sobrou” nenhum 

terreno, havendo vários prédios, conforme mostram as fotografias das figuras 6 e 7, a seguir. 

Conforme pode ser observado na Figura 1, que mostrou o mapa da região, essas 

duas ruas estão bem próximas uma da outra, apresentam apenas um quarteirão e parecem 

corresponder à mesma área. Entretanto, há diferenças estruturais, que podem ser percebidas 

pelas fotografias, e de uso da população de rua, observadas nas visitas de campo. 

 
 

Figuras 7 e 8: Comparativo entre as ruas Francisco Virgilio Vasconcelos (esquerda) e 
Camocim (direita) 
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Fonte: Fotografado pelo autor. 

 

Na Rua Camocim, poucas pessoas e carros transitavam, senão aqueles que tinham 

alguma ligação com o luxuoso hotel localizado na esquina, em frente ao mar. Com relação à 

população em situação de rua, somente foram observados os responsáveis pelo acampamento 

relatado anteriormente.  

Já a Rua Francisco Virgílio Vasconcelos mostrou aspectos diversos, pois quase 

não havia trânsito de pessoas ou carros e várias pessoas em situação de rua foram vistas, 

porém não se constituiu ocupação permanente. Foram vistas várias pessoas dormindo aí, 

principalmente debaixo da árvore à esquerda, conforme mostra a Figura 8. 

É uma rua de muita sombra e vento agradável que vem da praia, parece favorecer 

o sono da tarde, como o casal está mostrando. Em outro dia, foi visto um homem em situação 

de rua dormindo no mesmo local. Já em outra ocasião, outro homem estava também dormindo 

debaixo da mesma árvore, porém não estava em situação de rua parecia trabalhar como 

entregador, pois estava usando um fardamento e tinha um carro de entregas estacionado ao 

lado. Talvez apenas estivesse descansando no final de um dia de trabalho.  

Nessa mesma rua, encontrei-me com Adão, que estava almoçando e dividindo sua 

comida com alguns pombos. Essa parte da Praia de Iracema parece mostrar uma configuração 

bem peculiar, que talvez favoreça à necessidade de pausa na cidade. Mesmo entre as pessoas 

que vivem na rua, que vivem talvez as mais extremas situações de exclusão, é necessário 

haver lugares como este, onde as sutilezas humanas encontrem lugar. 
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Figura 9: Casal dormindo na Rua Francisco Virgílio Vasconcelos 

 
Fonte: Fotografado pelo autor. 

 

Finalizamos com a hipótese de que as pessoas em situação de rua procuram as 

regiões de maior circulação de pessoas e bens na cidade, que estão entre as áreas mais nobres, 

para fugir das situações de instabilidade e abandono das suas comunidades de origem, e assim 

imprimem um modo próprio de existir na cidade. Estando nas áreas nobres, apesar de não 

enfrentarem os problemas comuns das grandes periferias das cidades brasileiras, como má 

pavimentação das ruas, falta de saneamento e esgoto, problemas com acesso a energia elétrica 

e água encanada, entretanto, o que lhes resta nesses lugares é uma ocupação excludente, na 

qual somente lhes é possível apropriar-se dos espaços mais degradados e esquecidos, pelo 

menos até que esses lugares despertem os interesses do capital, quando novamente irão perder 

essa referência espacial. 

Além disso, as poucas e frágeis oportunidades de trabalho na periferia contrastam 

com as diversas formas de geração de renda das áreas nobres, como apontaram alguns 

participantes, que na rua não é difícil formas de sobrevivência, em contraponto, a mesma 

atividade na periferia não gera o necessário para subsistência. Um exemplo foi o trabalho de 

reciclagem, pois o lixo produzido pelos mais ricos é mais lucrativo que o produzido pelos 

mais pobres, foi o que mostrou um dos respondentes. Ou seja, os Moradores (da Praia de 

Iracema em situação) de rua estão em uma região símbolo dos avanços urbanísticos e 

estruturais da cidade, porém não podem gozar dessas “conquistas”, eles ficam com o que 
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resta, mesmo que para isso ocupe os lugares menos estruturados e os postos de trabalho mais 

desgastantes. Entretanto, a relação dessas pessoas com a rua mostra que também há aspectos 

potencializadores na rua, caso contrário não seria um lugar de presença constante de pessoas 

em situação de rua. Para entender melhor esses aspectos, a afetividade do lugar foi analisada 

segundo o Instrumento Gerador dos Mapas Afetivos (IGMA). 

 

4.4 Observação e Diário de Campo 

 

Segundo nos adverte Minayo (2009), em pesquisas de campo e de modo geral nas 

pesquisas qualitativas, a observação é um dos principais instrumentos, pois através dela pode 

ser privilegiado tudo aquilo que não é dito, mas que está lá, podendo viabilizar a compreensão 

ampla da realidade. A autora fala da importância da observação no sentido da prática do 

pesquisador, pois o deixa mais livre para se envolver com o campo, e, a partir do que surge 

desse encontro, organizar seu processo investigatório. Daí pode emergir adversidades e 

possibilidades que dificilmente seriam percebidas sem a observação de campo.  

Em nosso estudo, a observação de campo não ficou restrita ao período inicial, 

quando a proposta era de compreender a dinâmica socioespacial do lugar em relação à 

população em situação de rua. As observações continuaram sendo referência durante todas as 

ações de campo. 

A observação foi feita com objetivo de tentar entender o mundo dos participantes, 

seus locais de trânsito, hábitos, horários, restrições, formas de entender e se relacionar com o 

mundo, rejeitando qualquer atitude de superioridade ou distanciamento do contexto de vida 

nas ruas, pois de fato não se trata de juízo moral ou de valor, mas de compreender as 

contradições urbanas da vida nas ruas. 

Para entender melhor a observação como técnica utilizada nos estudos das inter-

relações pessoa-ambiente, recorremos a Pinheiro, Elali e Fernandes (2008), que propõem a 

atenção aos aspectos ambientais na observação em campo. Os autores apresentam o grande 

destaque dado às estratégias de observação em pesquisas da área ambiental, apontam alguns 

aspectos que podem ser de grande enriquecimento desse processo. Pois muito do que as 

pessoas fazem na interação com os locais não é percebido por elas próprias, porque nem 

sempre estamos plenamente conscientes da nossa relação com os lugares, podendo inclusive 

ficar marcas da interação humana com o lugar. Por isso, faz-se necessária a utilização de uma 
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observação atenta à leitura das mensagens não-verbais da ação da pessoa nos ambientes, 

como os vestígios ambientais da ação humana. 

Como explicam Pinheiro, Elali e Fernandes (2008), são elementos que podem 

indicar o uso de um determinado local pelo indivíduo ou grupo, a presença de determinada 

população ou mesmo seu modo de vida. Os rastros que deixamos na rua foram importantes 

para perceber a presença ou não de pessoas em situação de rua, seus possíveis hábitos de uso 

de determinados locais, ou a noção de quantidade de pessoas que compartilham um mesmo 

ambiente. Para o uso dessa estratégia, os autores advertem que é fundamental que o 

pesquisador tenha um olhar atencioso para esses vestígios, tal como um arqueólogo ou perito. 

Há duas categorias de vestígios ambientais de comportamento, decomposição (quando algo é 

acrescentado ao lugar, como cinzas de carvão no chão) e erosão (quando algo é retirado, como 

um estreito caminho de terra, em uma área coberta por vegetação). 

Esse olhar para o ambiente e seus vestígios foi adotado nas estratégias de 

observação dessa pesquisa, pois também procuramos ver como o lugar falou por si, acerca da 

interação com a população em situação de rua. Em decorrência das muitas chuvas no período 

de campo, certamente alguns rastros se perderam, mas outros também permaneceram. Essa 

discussão está detalhada nos resultados. O registro dessas observações pode conter recursos 

para complementar as informações do diário de campo, tais como fotografias, desenhos, 

esquemas e outros recursos que ajudem o pesquisador a ter uma leitura mais ampla da relação 

das pessoas com os lugares. Nessa pesquisa, foram realizados registros fotografias dos 

ambientes e escrito um diário de campo para descrever as observações em campo. 

Sobre o diário de campo, Minayo (2009) defende-o como o principal instrumento 

de trabalho de observação de campo em pesquisas qualitativas e Montero (2006) discute 

vários detalhes o uso dessa técnica tanto em pesquisas de campo, como em estratégias de 

intervenção. Sua primeira orientação é que os registros no diário de campo sejam sistemáticos 

e subsidiados por anotações de campo, que são anotações rápidas de aspectos relevantes que 

não devem ser esquecidos. Deve ser detalhado, descritivo, feito com cuidado e espontâneo. 

Não é necessário seguir ordem cronológica, a forma de escrevê-lo pode variar de acordo com 

as categorias analisadas ou a metodologia da pesquisa. Combina observações de campo, 

análise, interpretação e teorias. Articula relações entre pesquisador, sujeitos, fenômenos e 

pesquisa. Esses registros podem revelar a humanidade do pesquisador, pois contêm 

impressões afetivas, sentimentos, ideias, reações, o valor da vivência para o investigador, 

gerando também reflexões sobre o ato de pesquisar, metaforizado por Montero (2006) como a 
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parte oculta de um iceberg da pesquisa. Eles comportam aspectos que às vezes não cabem na 

formalidade da produção científica. O diário de campo é também um orientador da proposta 

de estudo, alertando para correções necessárias, advertindo sobre erros ou revelando aspectos 

que deveriam ser levados em conta. 

O diário de campo foi realizado sistematicamente após cada ida a campo, digitado 

eletronicamente, encontra-se disponível no Apêndice D. Dependendo do que tinha surgido em 

campo, algumas anotações rápidas eram feitas antes do encerramento do dia. Uma das 

preocupações era de anotar aspectos de campo em um espaço fechado, onde houvesse alguma 

privacidade e diminuísse o risco de ser mal interpretado pelas pessoas na rua. Poderia gerar 

alguma desconfiança o registro feito por uma pessoa em lugares abertos sobre o cenário 

observado. As anotações eram geralmente realizadas dentro de estabelecimentos comerciais, 

como lanchonetes e lojas de conveniência de posto de combustíveis.  

O processo de escrita dos diários de campo seguiu uma sequência, com três fases. 

A primeira diz respeito às anotações de campo, brevemente escritas em algumas folhas 

destinadas para isso, onde eram colocados aspectos pontuais, às vezes também eram feitas 

fotografias e gravações em áudio, para melhor representar o que seria escrito posteriormente. 

Depois disso, era escrito um esboço à mão, em um caderno usado somente para isso, sendo 

uma primeira sistematização das observações, ainda não finalizada; a escrita à mão foi uma 

escolha pessoal por ter observado ser uma forma de organizar as ideias, estruturando-as 

através do papel. A terceira fase foi a de finalização, quando no dia seguinte, o diário de 

campo era digitado em arquivo eletrônico e organizado de maneira a tentar apresentar uma 

sequência temporal dos acontecimentos, nesse momento poderia surgir algo novo a partir das 

lembranças ou das fotografias. 

No momento da construção da redação final desse texto, a leitura dos diários de 

campo foi fundamental para a organização da escrita, pois, a partir da rememoração dos fatos 

e dos afetos, foram desenvolvidas várias articulações teóricas e metodológicas. 

 

4.5 Adaptações do Instrumento Gerador dos Mapas Afetivos (IGMA) com fotografia 

 

O IGMA foi proposto por Bomfim (2010) a partir do seu interesse em acessar os 

aspectos afetivos (sentimentos e emoções) nas relações pessoa-ambiente. A autora relacionou 

os temas cidade e afetividade ao estudar sentimentos e emoções de habitantes das cidades de 

Barcelona e São Paulo, através do que chamou de mapas afetivos, que são indicadores da 
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Estima de Lugar e da participação social. Eles são analisados segundo cinco imagens afetivas, 

citadas anteriormente: Contrastes, Agradabilidade, Pertencimento, Destruição e Insegurança. 

Esse instrumento vem mostrando sua versatilidade ao ser aplicado em diversos 

estudos, a partir das variadas ciências que se interessam pela relação pessoa-ambiente, tais 

como: Psicologia, Arquitetura, Geografia, Ciências Sociais, Educação e Saúde Coletiva. 

Apresenta duas partes, uma qualitativa e outra quantitativa. 

A depender da proposta de cada aplicação do IGMA, a parte qualitativa pode 

passar por algumas adaptações necessárias à proposta de cada estudo, mantendo inalteradas 

sua estrutura e análise. O componente quantitativo é composto por assertivas, cada uma 

remete a uma imagem afetiva, para as quais devem ser atribuídos níveis de concordância de 1 

a 5, conforme modelo de Escala Likert. Essa parte do instrumento passou por processo de 

validação (BOMFIM et al, 2014), podendo ser aplicada com os mais variados públicos, tendo 

como referência diferentes lugares e comporta vários tamanhos de amostra. 

Nessa pesquisa, não foi utilizada a parte quantitativa, pois a nomeação do 

território para as pessoas em situação de rua parece ainda não estar muito clara para que as 

assertivas sejam referenciadas a ele. Quando a parte qualitativa é utilizada, refere-se a um 

lugar específico, uma cidade, um bairro, uma instituição, etc. Por isso acredito que poderia ser 

confuso para o morador de rua responder sobre o bairro Praia de Iracema ou a Rua, ou outra 

referência, posto que a relação desse sujeito com o lugar parece requerer que seja 

compreendida mais de perto para que se possa nomear. Embora pudesse ser uma comparação 

interessante, acreditamos que sua ausência não trará prejuízos em atender aos objetivos da 

pesquisa. 

O formato que foi aplicado entre as pessoas em situação de rua em Fortaleza, 

demonstrado no Apêndice A, foi composto pelos seguintes itens: informações pessoais, 

fotografia (originalmente o desenho), significado da fotografia, sentimentos em relação à 

fotografia, palavras-síntese dos sentimentos, o que pensa do lugar, metáfora, caminhos 

percorridos. Esses são os itens específicos da proposta de Bomfim (2010), os demais variam 

de acordo com a proposta de estudo: lugares de Fortaleza onde já viveu, se considera a rua um 

lugar de moradia, qual o melhor e pior lugar onde já viveu e por que, vantagens e 

desvantagens em estar na rua, e uma questão final para deixar o espaço para que seja dito algo 

mais sobre o lugar (ver apêndice). 

Nas informações pessoais foram solicitados: idade, cidade natal, bairro de origem 

no caso de ser fortalezense, tempo que reside em Fortaleza, tempo que está em situação de rua 
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e escolaridade. Essas são apenas alguns dados para nos ajudar a conhecer melhor o perfil dos 

participantes. 

Na proposta de realização do desenho é solicitado que sujeito faça um desenho 

que mostre a forma de ver, representar e sentir o lugar de referência. É feita alusão a ele nos 

itens seguintes, para que ao falar do desenho o sujeito fale da sua forma de ver o lugar. Por 

tratar-se de um público em situação de rua e no espaço da rua, a construção do desenho foi 

excluída porque necessitaria de alguma estrutura e tempo que esse contexto de aplicação 

poderia prejudicar o uso do IGMA, portanto a fotografia mostrou-se mais atraente no sentido 

metodológico e provavelmente também para os sujeitos. Nessa pesquisa, a proposta da 

fotografia foi utilizada como recurso substitutivo ao desenho, e também mostrou grande 

potencial. Bomfim (2010, p. 222) apresenta o potencial desses recursos: 

 

Estas assertivas nos conduzem à definição dos mapas afetivos como imagens 
ou representações assentadas em sinais emotivos ou expressivos, elaborados 
a partir de recursos imagéticos (desenhos, fotos, objetos de arte). Afirmamos 
que eles são reveladores da implicação do indivíduo a um determinado 
ambiente. 

 

Esse item passou por adaptações de acordo com o público em outras 

investigações. Bertini (2006) aplicou o IGMA com idosos e observou que nenhum deles se 

propôs a desenhar, por isso solicitou que cada sujeito descrevesse um desenho, assim os 

participantes representaram simbolicamente da mesma forma como se tivessem desenhado. 

Martins (2015), que teve como público pessoas com deficiência visual, adaptou para os 

Mapas Afetivos Táteis e propôs que os sujeitos escolhessem texturas e objetos para fazer sua 

representação imagética dos aspectos subjetivos do lugar, o que revelou a grande riqueza da 

afetos quando a pessoa vê a cidade com os outros sentidos que não seja apenas a visão. Os 

objetos foram fotografados e descritos em detalhes. 

O item seguinte solicita que seja atribuído um significado à fotografia, pois a 

interpretação do pesquisador é baseada no significado do participante, sendo isso considerado 

na análise, pois o significado da foto ou desenho não é inferido pelo pesquisador, não se trata 

de análises projetivas. Depois segue uma descrição dos sentimentos que a fotografia 

desperta. Posteriormente, são solicitadas seis palavras-síntese que resumam os sentimentos 

sobre a fotografia, podendo ser usados termos que qualificam a fotografia, apontando 

conteúdos afetivos, e não apenas sentimentos em si. Esse é último item que não se refere 

diretamente ao lugar estudado. 
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A próxima questão pede que o participante explique o que pensa do lugar, o 

caminho para falar sobre o lugar abandona o recurso imagético, mas continua sendo indireta, 

criando uma situação hipotética, quando é solicitado que seja escrito o que seria dito caso 

alguém perguntasse ao sujeito o que ele pensa sobre o lugar estudado. Essa questão precede à 

elaboração da metáfora, solicitada logo depois. A metáfora consiste em criar outra situação 

hipotética, na qual o participante é desafiado a fazer uma comparação desse lugar com algo, 

como se tivesse que fazê-lo. Aqui, o símbolo escolhido e sua explicação são fundamentais 

para a construção do mapa, pois as metáforas são sintetizadores de diversas características: 

afetivas, cognitivas, qualidades, etc. (BOMFIM, 2010). 

Depois disso, as questões serão diretamente acercas do lugar em si. São 

solicitados dois caminhos percorridos frequentemente pela pessoa naquele ambiente. Esse 

item diz respeito à relação cotidiana com o lugar, os caminhos devem ser apresentados 

comentando as atividades realizadas, permitindo que o sujeito qualifique sua territorialização.  

Outras questões compõem a parte final do instrumento e tratam geralmente das 

particularidades dos interesses da pesquisa acerca das relações socioespaciais desenvolvidas, 

podendo ampliar a referência de lugar. Do bairro para a cidade, da cidade para a região, ou 

estado, do campus para a universidade, por exemplo. 

Em nosso estudo, optamos por inserir os seguintes itens destacados em negrito. 

Em quais lugares você já viveu em Fortaleza? Você considera a rua seu lugar 

de moradia? Esse item procura identificar a história residencial dos sujeitos na cidade de 

Fortaleza, com a finalidade de perceber possíveis relações estabelecidas aí. Na questão que se 

segue, espera-se que o sujeito faça uma avaliação sobre a habitação na rua, se é considerada 

ou não uma forma de morar. As duas próximas questões perguntam sobre o melhor e o pior 

lugar onde a pessoa já viveu. Assim podem ser percebidos os critérios de avaliação do lugar 

por parte das pessoas em situação de rua, esse pode ser um indicativo para melhor 

entendermos a história da vida também antes do sujeito chegar às ruas. 

A penúltima questão solicita que sejam elencadas as vantagens e desvantagens 

de se estar na rua. Aqui os fatores elencados podem apontar para potencialidades e 

necessidades acerca da vida nas ruas. Para finalizar, deixamos um item aberto para que o 

participante possa expressar algo mais sobre o lugar e que não tenha sido contemplado no 

instrumento. 

A aplicação do instrumento também passou por algumas adaptações. Inicialmente 

trata-se de um questionário autoaplicado, porém dada a pouca familiaridade do público com a 
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leitura e escrita, o IGMA foi lido e preenchido pelo pesquisador. Os participantes respondiam 

o que o pesquisador lia no questionário apenas verbalmente. Por isso a gravação em áudio foi 

pensada, mas alguns sujeitos não permitiram o áudio. O que exigiu mais atenção no momento 

de aplicação do instrumento. Bertini (2006) e Martins (2015) também não fizeram 

questionários autoaplicados. A primeira teve a oportunidade de gravar as respostas em áudio e 

transcrevê-las posteriormente, ao passo que a Martins (2015) os respondentes não permitiram 

gravação em áudio, o que também exigiu muito de sua concentração. 

Essa estratégia ajudou a criar um ambiente mais dinâmico durante seu 

preenchimento, entretanto exige mais atenção no momento da aplicação, pois se faz 

necessário estar atento anotação das respostas, à qualidade da gravação do áudio, aos rumos 

do diálogo, para serem contemplados elementos que não tenham ficado claros, e, além disso, 

a exposição à rua significa a possibilidade de riscos ambientais e sociais para qualquer pessoa, 

inclusive um pesquisador. Essa também é um aspecto que requer cuidados. Nesse estudo, 

durante o contato com os participantes da pesquisa, percebi que eles eram minha maior 

proteção contra os riscos sociais, que só foi identificado em uma situação, quando aproximou-

se um rapaz desconhecido, mas com uma atitude de intimidação. Depois de uma velada troca 

de olhares, ele saiu e pudemos continuar a aplicação do instrumento.  

Em vários momentos da aplicação do IGMA, foi comum observar que os 

respondentes abordavam muitos outros aspectos além do que o item específico solicitava. 

Nessas ocasiões, os sujeitos foram instigados pelo pesquisador a esclarecer alguma situação 

relatada, como se fosse a realização de uma entrevista, porém sem roteiros prévios, nem 

mesmo a obrigatoriedade de haver essas questões acessórias. Nas oportunidades de gravação 

das respostas em áudio, foram feitas as transcrições para ajudar nas análises. 

 

4.6 As ações de campo para construção dos dados 

 

Desde aproximadamente um mês antes de iniciarem as ações de campo para a 

coleta de dados, estive em contato com um dos membros da equipe de campo com quem 

trabalhei no Projeto Consultório de Rua para obter informações atualizadas sobre a presença 

de pessoas habitando as ruas da Praia de Iracema, tendo em vista que já havia quase dois anos 

que eu estava distante das ações em campo, e até cogitamos a possibilidade de fazer algumas 

visitas em campo junto com a equipe atual. Entretanto, foi um período de várias mudanças das 

ações deles, principalmente decorrentes do período de final de ano e não foi possível esse 
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suporte. Mesmo assim, a equipe indicou um endereço onde um grupo tinha sido visto pela 

última vez na Praia de Iracema, ainda em 2015. E com essa indicação, começaram as ações de 

campo na primeira segunda-feira do ano de 2016. 

As visitas a campo ocorreram durante o período de 4 de janeiro a 5 de maio de 

2016, totalizando vinte e oito (28) horas, distribuídas em onze (11) dias, que ocorriam 

geralmente no final da tarde, após as 16h. As ações de campo foram realizadas em diversos 

dias da semana, duas vezes na segunda-feira, quatro vezes na quarta-feira, três vezes na 

quinta-feira e dois dias na sexta-feira. O privilégio dado aos dias entre quarta-feira e sexta-

feira deveu-se à indicação recebida em campo, que é mais fácil encontrar as pessoas na rua a 

partir do início do trabalho de reciclagem, que começa nas quartas-feiras. De fato nas duas 

vezes que estive em campo na segunda-feira foram pouco promissores no contato com as 

pessoas na rua. Oito pessoas responderam ao IGMA, que corresponderam a seis mapas 

afetivos, pois houve uma aplicação coletiva, com um grupo de três pessoas.  

Os dois primeiros meses foram dedicados à sondagem de campo, quando 

pretendia compreender melhor a configuração da vida nas ruas para elaborar as estratégias de 

aplicação do IGMA, considerando também a melhor forma de realização do registro 

fotográfico. Devido ao período chuvoso em Fortaleza nos meses de janeiro e fevereiro no ano 

de 2016, considerando alguns entraves pessoais para estar mais regularmente em campo e a 

expulsão do grupo encontrado ainda no mês de janeiro, a sondagem inicial que teria duração 

de um mês, estendeu-se pelo dobro do período. Nesse período, os registros foram feitos nos 

diários de campo e em Fotografias que mostrassem vestígios da presença da população em 

situação de rua, que serão apresentadas na discussão sobre a leitura socioespacial da região do 

estudo. 

A aplicação do questionário foi atrasada por ter sido difícil encontrar as pessoas 

na rua durante algum período. Em março do mesmo ano houve um período de intensas chuvas 

e algumas pessoas saíram dali para casa de familiares. Foi um período de muitas mudanças na 

circulação urbana das pessoas em situação de rua. 

A descrição mais minuciosa dessas ações em campo está no Diário de Campo, nos 

apêndices deste trabalho. Há um relato para cada dia, independente do horário em campo ou 

das ações realizadas. O registro do DC está organizado em linhas para facilitar a consulta 

quando citado nesse trabalho, foram quase mil linhas escritas, distribuídas em dezenove 

laudas. 
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4.7 Análise dos dados 

 

Os dados dessa pesquisa são provenientes de algumas fontes: as fotografias 

realizadas pelo pesquisador na fase de sondagem de campo; os diários de campo, que foram 

feitos desde o primeiro até o último dia de visita a campo; o preenchimento do IGMA; a 

transcrição das gravações das respostas ao IGMA, pois contém histórias que foram além dos 

temas abordados pelos itens do IGMA. 

Em nosso estudo, os dados serão analisados de acordo com os procedimentos da 

Análise de Conteúdo (AC) categorial, conforme orienta Bardin (2011), o que significa que 

serão identificados conteúdos no Diário de Campo, nas respostas ao IGMA e nas fotografias 

que serão nomeados como unidades de codificação, as quais vão agrupar elementos que irão 

compor cada categoria de análise. 

Essa referência da AC tem sido largamente utilizada na Psicologia, conforme 

aponta a revisão sistemática realizada por Castro, Abs e Daniel (2011) sobre o uso da Análise 

de Conteúdo em pesquisas empíricas em Psicologia. Os autores observaram como esse 

método é apresentado, quais os procedimentos adotados e sugerem parâmetros descritivos 

para futuras pesquisas. Eles afirmam que é um dos métodos de uso expressivo em Psicologia 

e definem a AC como um trânsito entre o rigor da objetividade e a fecundidade da 

subjetividade no tratamento dos dados. Em seus resultados, os autores denunciam pouco rigor 

no uso da AC nas pesquisas em Psicologia, principalmente por não tornarem claras as regras 

hermenêuticas da interpretação dos dados textuais. 

No presente estudo, a categorização dos dados seguiu as seguintes etapas: leitura 

flutuante de todos os dados, sem ainda interessar-se em observar atentamente unidades 

categoriais, como se fosse uma grande revisão de todo o conteúdo; leitura flutuante mais 

específica para identificar elementos que se repetem, ideias que chamam a atenção, relendo 

algumas vezes todo o texto ou trechos específicos; nomeação de possíveis categorias em cada 

parte do texto, mas sem preocupar-se ainda com a repetição de termos ou ideias; definição 

final das categorias a partir do desmembramento do texto com base nas unidades destacadas 

na etapa anterior, confirmando as categorias mais presentes e descartando núcleos de 

codificação pouco consistentes. A intenção é construir um quadro categorial, que apresente as 

relações entre categorias encontradas, quando possível. 

Sobre a definição de categoria, Bardin (2011, p. 147) afirma que: 
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As categorias são rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de 
elementos (unidades de registro, no caso da análise de conteúdo) sob um 
título genérico, agrupamento esse efetuado em razão das características 
comuns destes elementos. 

 

O Diário de Campo foi o principal material trabalhado categorialmente, por 

apresentar muitos elementos de compreensão da vida nas ruas. A partir de repetidas leituras, 

foi construído um quadro para organizar as informações do relato de cada visita a campo, 

conforme explicado no Quadro 3, seu quadro final pode ser consultado no Apêndice C. 

 
Quadro 3: Esquema de sistematização dos diários de campo 

Nº do DC Data e 
Horário 

Objetivos Atividades 
realizadas 

Resultados 
obtidos 

Observações Destaque no 
DC 

(Conteúdo ou 
Metodologia) 

Sequência 
numérica 
das visitas a 
campo. Para 
cada dia foi 
escrito um 
relato 
unificado, 
por tratar-se 
do mesmo 
campo, 
mesmo que 
relate 
experiências 
diferentes. 

Dia da 
semana, data, 
mês e ano. 
Horário de 
início e de 
encerramento 
da visita a 
campo. 

O que se 
esperava 
alcançar 
naquele 
dia. Quais 
os 
objetivos 
traçados 
para cada 
visita. 

Ações que 
foram 
realizadas 
em campo 
pelo 
pesquisador. 

Resultados 
obtidos a 
partir das 
ações, 
podendo ser 
o alcance 
dos 
objetivos 
propostos 
ou não. 

Aspectos 
relevantes do 
diário, mas que 
não se encaixam 
nos outros itens, 
podendo ser 
aspectos 
vivenciais, 
percepções, 
reflexões, dicas 
para alterações 
nos rumos da 
pesquisa ou do 
relatório final, 
acontecimentos 
inesperados, etc. 

Trechos que 
ganharam 
atenção por 
referir-se a 
algum 
conteúdo 
específico, que, 
a partir da 
releitura desses 
trechos, deram 
origem às 
categorias 
apresentadas na 
discussão. 
Também foram 
destacados 
aspectos que 
representavam 
desafios méto-
dológicos para 
apresentação na 
dissertação. 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

No capítulo de discussão, serão apresentados os caminhos percorridos para a 

definição das categorias, justificando cada escolha, além de dialogá-las com discussões 

teóricas que apontem caminhos para melhor compreensão de cada categoria. Evidentemente 

os núcleos Liberdade e Sofrimento Urbano serão os mais aprofundados, por serem temáticas 

centrais do nosso estudo. 

A análise dos dados gerados pelo IGMA foi organizada conforme o quadro 

abaixo, que mostra a construção dos Mapas Afetivos, os quais serão apresentados e discutidos 
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no capítulo posterior. Na elaboração dos mapas afetivos, foram consideradas também as 

transcrições das respostas gravadas em áudio. 

 
Quadro 4: Modelo de elaboração dos Mapas Afetivos 

Identificação 
Nº  Idade Naturalidade 

Sexo  Escolaridade Tempo na rua 

Estrutura 

Mapa Cognitivo: fotografia de monumentos, caminhos, limites, confluência e 

bairros. 

Mapa Metafórico: fotografia que expressa, por analogia, o sentimento ou o estado 

de ânimo do respondente. 

Significado Explicação do respondente sobre a fotografia. 

Qualidade Atributos da fotografia e ló lugar, apontados pelo respondente. 

Sentimento Expressão afetiva do respondente à fotografia e ao lugar. 

Metáfora 
Comparação do lugar com algo pelo respondente, que tem como função a 

elaboração de metáforas. 

Sentido 

Interpretação dada pelo investigador à articulação de sentidos entre as metáforas 

do lugar e as outras dimensões atribuídas pelo respondente (qualidade e 

sentimentos) 

Fonte: adaptado de Bomfim (2010). 

 

O preenchimento desse quadro para cada questionário respondido é um grande 

desafio, principalmente na elaboração do sentido, pois o pesquisador precisa esforçar-se por 

encontrar uma articulação dos aspectos simbólicos presentes nas respostas. 

4.8 Procedimentos éticos 

 

Para a realização desse estudo, em todas as suas etapas, foi assumida uma postura 

ética de compromisso com o público participante e o rigor acadêmico, pois nosso interesse 

parte de um compromisso com essa população e com a temática, que vai além de uma 

necessidade formal documental-burocrática. O projeto submetido aos procedimentos éticos 

acadêmicos para pesquisa com seres humanos. Porém, nos processos de formalização para a 

submissão de projetos, foi obervada uma grande dificuldade em compreender como seria 

realizada abordagem de pessoas na rua sem o intermédio de uma instituição. Tendo sido 

exigido declaração dos responsáveis por essas pessoas na rua. 

Em Fortaleza, há representantes do Movimento Nacional da População em 

Situação de Rua, porém à época passa por um processo reorganizador, sem haver 
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responsáveis diretos, tampouco carimbos, conforme exigido pelos órgãos avaliadores. Apesar 

de haver várias organizações não governamentais que trabalham com esse público, não são 

representantes deles, nem poderiam conferir autorização para a realização dessa pesquisa. 

O compromisso de colaboração de cada participante foi declarado através do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido elaborado para esta pesquisa. 

Quanto aos compromissos assumidos com o público, de “presenteá-los” com a 

fotografia, isso foi cumprido, mas apenas em parte, pois dos oito participantes foram 

reencontrados apenas três deles, os que escolheram ser fotografados juntos, já os outros não 

foram mais vistos nos momentos de tentativa de entrega. 

Ficou assumido o compromisso com órgãos que atuam com os moradores de rua 

de Fortaleza para a apresentação e discussão dos resultados, principalmente nas políticas 

públicas da assistência social, como o Centro Especializado em Assistência Social para 

pessoas em situação de rua, o Centro POP. 
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5. A RUA COMO CASA: POTÊNCIA DE AÇÃO OU DE PADECIMENTO? LIBERDADE 

OU SOFRIMENTO? 
 

A apresentação e discussão dos resultados tentará cumprir a difícil tarefa de 

organizar os aspectos teóricos, metodológicos e também vivenciais da prática de campo em 

diálogo com os dados construídos. Alguns fatos serão mencionados em mais de um momento 

do texto, porém trata-se de compreendê-los sob diferentes enfoques, devido à complexidade 

do fenômeno estudado e a riqueza do material coletado. 

A organização do capítulo foi distribuída em dois núcleos. O primeiro apresenta a 

análise de todos os mapas afetivos elaborados, de acordo com cada imagem categorial 

identificada, para a compreensão da Estima de Lugar da Praia de Iracema. No segundo tópico, 

serão apresentadas as categorias encontradas a partir dos dados, no sentido de discutir sobre as 

expressões de Liberdade e Sofrimento Urbano a partir da vivência na rua. 

 

5.1 Imagens da vida nas ruas em Fortaleza a partir do IGMA 

 

Imagem de Agradabilidade 

 

Figura 10: Fotografia do Mapa Afetivo de Pedro Henrique 

 
Fonte: fotografado pelo participante da pesquisa Pedro Henrique 
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Quadro 5: Mapa Afetivo de Pedro Henrique 

Identificação Nº 03 36 anos de idade Natural de Fortaleza 
Sexo M Fundamental Incompleto 8 meses na rua 

Estrutura Metafórico 

Significado A gente senta aí e aproveita, pensa, relaxa, melhora as ideias, tira os pensamentos 
ruins pelo preconceito com o morador de rua. A cidade é isso, ela dá pra caminhar. 

Qualidade Agradável; Relaxante; Muito bom. 
Sentimento Preconceito, saudade, humildade, respeito, fortalecimento, retorno, dor. 
Metáfora O céu, porque é bonito, infinito. Céu e mar se juntam. 

Sentido 
A rua “céu” é aquela que em sua agradabilidade é relaxante, agradável, bonita, 
muito boa para refletir sobre o sofrimento, a partir de sentimentos de 
fortalecimento, retorno, saudade e dor. 

 

Esse é o mapa afetivo fotográfico do participante Pedro Henrique, que apresenta a 

imagem de agradabilidade. Quando o solicitei que fizesse uma fotografia, logo que entreguei 

o tablet em suas mãos, ele não pensou muito tempo e disse que queria ir à praia. Mostrou-se 

surpreso por eu ter lhe confiado o manuseio desse um equipamento, pois as pessoas não 

confiam no “morador de rua”, como ele mesmo falou. Observei que Pedro Henrique logo que 

terminou o uso do tablet me devolveu, como se não quisesse deixar nenhuma impressão que 

tinha algum interesse em roubá-lo.  

Estávamos na Rua Ildefonso Albano e ele pediu que fôssemos até a esquina da 

Avenida Historiador Raimundo Girão, poucos metros dali, pois esse lugar representava sua 

forma de ver, pensar e sentir aquele sua vida na rua. No enquadre, ele colocou a rua, a praia e 

o céu, que foram elementos que apareceram também nas respostas ao IGMA. Na praia, parece 

que Pedro Henrique encontra um momento de pausa para a dura realidade que enfrenta no seu 

cotidiano. Para ele, esse é um lugar, investido de valor, a partir da sua experiência os 

ambientes, representando o processo de tornar espaços em lugares, como apresenta Tuan 

(1983). 

Pedro Henrique disse ficar em dois diferentes territórios na rua, a depender do dia 

da semana. Nos dias de funcionamento da feira de confecções na Rua José Avelino, a 

chamada Feira da Madrugada, Pedro Henrique trabalha como carregador de mercadorias para 

feirantes e fregueses. A feira funciona às quartas-feiras e aos sábados, inicia no final da tarde, 

continua durante toda a madrugada e só se encerra no final da manhã do dia seguinte, são 

quase 24 horas de trabalho. Essa feira vende confecções principalmente para atacado e gera 

grande movimento na cidade, muitos ônibus com os compradores vêm de outras cidades e 

estados próximos. As últimas gestões da Prefeitura Municipal de Fortaleza tentaram, sem 

sucesso, organizar de alguma forma essa atividade, principalmente por dois motivos: a 
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desorganização no trânsito do local e a pressão dos lojistas do Centro, onde a feira funciona, 

que consideram suas vendas ameaçadas. Próximo a esse lugar, há quatro equipamentos 

turísticos importantes em Fortaleza: o Centro Cultural Dragão do Mar de Arte e Cultura, o 

Mercado Central, a Biblioteca Pública e o Forte Nossa Senhora da Assunção. Além da 

catedral metropolitana católica, A Igreja da Sé. 

Nos outros dias da semana, Pedro Henrique vai para a Praia de Iracema, para 

relaxar e descansar, pois na feira não dá para dormir, é só trabalho e uso de crack, para 

aguentar a madrugada acordado. 

 
Disse que vai para aquele ponto nos dias em que não há feira na Rua José 
Avelino, pois, durante seu trabalho na feira, consome muito crack, quase não 
dorme, alimenta-se mal, sendo os dias em que está na Praia de Iracema os de 
maior cuidado de si, em relação a sono, alimentação, lazer, distração na 
praia. (DC, 08/04/2016, linhas 577-580). 

 

Mesmo quando Pedro Henrique não está na feira da Rua José Avelino, continua 

trabalhando, pois fica pastorando carros numa travessa lateral da Rua Ildefonso Albano, onde 

o encontrei dormindo. Disse gostar do caminho margeando a praia quando vem para a Praia 

de Iracema, caminhando ou fazendo pausas para sentar, reflete sobre as coisas ruins que lhe 

acontecem por causa do preconceito que sofre no seu cotidiano na rua.  

Outro tema que povoa seus pensamentos é a relação com sua família, no 

preenchimento do IGMA, afirmou que sente saudades, e que a saudade também machuca, tal 

como o preconceito. Para ambas as situações, afirmou que esse momento na praia faz seus 

problemas desaparecerem, quando céu e mar se juntam, fazendo um cenário do infinito, 

conforme sua metáfora. 

Talvez, se o questionário fosse preenchido na região próxima da feira, 

provavelmente sua imagem não seria de agradabilidade, pois falou sobre lá como se fosse um 

ambiente de preconceito e humilhação. A Praia de Iracema, considerada agradável na 

avaliação desse participante, mostra-se como lugar de fortalecimento do conatus, que gera 

potencialização, sendo também propício para momentos de reflexão, passando a impressão de 

que quando Pedro Henrique chega nesse lugar é como se transcendesse os problemas que 

enfrenta, transformando a cidade em um ambiente novo e potencializador. 
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Imagens de Pertencimento 

 

Figura 11: Fotografia Mapa Afetivo Coletivo. 

 
Fonte: fotografado pelo pesquisador conforme orientação dos participantes da pesquisa 

 

 

Quadro 6: Mapa Afetivo Coletivo. 

Identificação Nº 04 29-31 anos Fortaleza, Baturité e Canindé 
Sexo M Fund. Incom. – Fund Com. 5 a 16 anos na rua 

Estrutura Metafórico 

Significado É que a gente vive na rua, casqueando, o canto que a gente mora, guarda 
reciclagens. 

Qualidade É o lugar que dá certo ficar. É um dos melhores lugares, a rua é boa, mas 
não dá para ficar muitas pessoas. 

Sentimento União, sentimento de equipe, cuidado, ajuda, busca pela sobrevivência. 

Metáfora Uma casa, nossa casa. Porque não tem para onde ir, estamos aqui e é mais 
sossegado. Temos um pouco mais de paz. 

Sentido 
A rua “nossa casa” é aquela em que seu pertencimento é marcado por ser 
o lugar de moradia e de trabalho, através de relações de equipe, cuidado, 
ajuda, busca da sobrevivência e de sentimentos de união, cuidado e paz. 

 

As imagens de pertencimento foram identificadas em dois mapas afetivos, por 

quatro pessoas que compartilham a habitação no mesmo lugar, na Rua Camocim. A mesma 
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rua foi mencionada por outra pessoa que passou a compor o grupo, porém com outra imagem, 

que não a de pertencimento. Por ter sido o local que os acolheu em meio às dificuldades de 

estarem sem uma referência residencial de moradia fixa, parece que a Rua Camocim foi 

considerada “nossa casa” e “canto que eu durmo”, nas metáforas, conforme a discussão dos 

mapas que se segue. 

Esse é o Mapa Afetivo Fotográfico do trio Reginardo, Teco e Canindé, sua 

imagem é de pertencimento, apesar de eu ter proposto a realização individual, foi um mapa 

construído coletivamente, por sugestão deles. Solicitaram que eu tirasse uma foto deles 

juntos, ao lado do carrinho de reciclagem, então se aproximaram mais um do outro e cada um 

montou sua postura pessoal. Canindé, que estava deitado no colchão por se sentir com febre, 

dores no corpo e tossindo, sentou-se e usou seus óculos para compor o figurino. Reginardo 

pegou um chapéu e abaixou-se, fazendo sinal de positivo com os dois polegares. Teco usou 

um boné e abriu um sorriso. 

O cenário de fundo é do muro de um terreno abandonado, nessa calçada eles 

relataram dormir e juntar seus pertences. No horário em que foi realizada a fotografia, havia 

pouca sombra e todos ficavam próximo ao muro para aproveitá-la.  Além do carrinho de 

reciclagem, o companheiro de trabalho deles na rua, outro elemento importante presente na 

fotografia é a cadeira com assento de papelão, que está no canto inferior esquerdo. Foi onde 

pediram que eu me sentasse durante nosso diálogo. 

 
Teco pegou uma cadeira de ferro sem assento que tinham encontrado na 
reciclagem, colocou papelão dobrado com a ajuda de Reginardo e me 
convidou a sentar, embora quisesse negar, pois Teco estava antes sentado 
nela, eles insistiram que eu aceitasse. Foi como se estivesse realmente 
entrando na casa de qualquer pessoa muito acolhedora. (DC, 14/04/2016, 
linhas 663-667). 

 

Não por acaso foi utilizada a metáfora da casa, entretanto trata-se de uma casa que 

também congrega a referência do trabalho, pela guarda do material coletado e a presença do 

carro de reciclagem. É uma imagem de pertencimento associado à moradia e ao trabalho, 

através de relações de companheirismo para a realização do trabalho, proteção mútua, e 

cuidado do lugar. 

As respostas ao IGMA foram dadas de forma coletiva, cada item contou com a 

colaboração de todos. A proposta de responderem coletivamente foi desafiadora para o 

momento da aplicação, pois sem a gravação do áudio, precisei estar bem mais atento a 

sintetizar as respostas e confirmar com eles. A construção de um Mapa Afetivo coletivo foi 
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algo inesperado, mas que representou uma experiência interessante para a compreensão das 

relações que são estabelecidas entre as pessoas em situação de rua. 

Quando espera-se que o processo cruel de exclusão social gere tamanho 

sofrimento, que torne as pessoas mais individualistas, tristes e amedrontadas, esses amigos 

mostram ser possível, através de uma atitude coletiva, não ser tão refém das circunstâncias 

macro sociais, conseguem desenvolver, assim, aspectos potencializadores apesar de viverem 

nas ruas, que tem referência no coletivo. 

O pertencimento observado no Mapa Afetivo de Rômulo apresenta elementos 

semelhantes, porém acrescenta outros aspectos de sua individualidade, na relação com a 

moradia, sendo a fotografia também muito significativa. No momento da aplicação do 

instrumento, o clima estava agradável, era o final da tarde, soprava um vento suave vindo da 

praia, a rua estava calma, quase sem trânsito de automóveis ou pedestres. Estavam com ele 

três pessoas que já tinham participado da pesquisa, Canindé, Teco e Luíza. Rômulo solicitou 

que eu o fotografasse sentado em frente ao terreno murado, como fosse seu proprietário, e os 

colegas que estavam ali seriam seus funcionários, o peão, o caseiro e a zeladora. Quando viu o 

resultado da fotografia no tablet, mostrou para os companheiros e todos riram.  

Rômulo afirmou seu pai e seus irmãos moram em um sítio em um bairro da 

periferia de Fortaleza, ele afirma ter saído de lá por não conseguir conviver com o pai, que, 

segundo informou, matou sua mãe. Disse que, quando o pai falecer, voltará à sua vida normal, 

na sua casa, com seus animais e sua plantação. A simulação da posse do terreno da Rua 

Camocim expressa a imagem de pertencimento que tem com o lugar onde sua família mora. 

Rômulo afirmou também que está passando apenas um momento ali, pois não quer morrer na 

rua, acredita que a situação familiar vai melhorar e ele poderá enfim voltar pra casa. 
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Figura 12: fotografia do Mapa Afetivo de Rômulo 

 
Fonte: fotografado pelo pesquisador conforme orientação do participante Rômulo 

 

Quadro 7: Mapa afetivo de Rômulo. 

Identificação Nº 06 37 anos Fortaleza 
Sexo M Fundamental Incompleto 5 anos 

Estrutura Metafórico 

Significado 
É o local que eu durmo, que me acolhe aqui mesmo, já tem um tempo que 
estou aqui. Uma lembrança. Um dia pode melhorar as coisas aí, se Deus 
quiser. 

Qualidade É onde me acolheu, onde eu durmo. Calmo, tranquilo, amizades, mas tem 
pessoas ruins também. 

Sentimento União, paz, tranquilidade, bom e ruim, passar o tempo, sobrevivência. 

Metáfora É o canto que eu durmo, que eu durmo aqui mesmo. Meu colchão eu boto 
aqui, no dia que chove a gente bota num plástico. 

Sentido 

A rua “o canto que eu durmo” é aquela que em seu pertencimento, 
acolhe, de forma calma, tranquila e com amizades, através de sentimentos 
de união, paz e tranquilidade, embora também haja pessoas ruins e 
momentos adversos na rua. 

 

A história de Rômulo na rua também contribui para compreender o seu 

pertencimento. Disse que ali foi bem acolhido pelos companheiros, nos primeiros dias de sua 

vida na rua, após ter sofrido assalto e agressões físicas no Centro da cidade, conforme 

mencionado sobre Rômulo no diário de campo.  
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Além da Praia de Iracema, sua experiência na rua inclui apenas o Centro, 
onde disse ter dormido apenas uma noite, a que foi o seu primeiro dia na rua, 
quando ainda não era experiente como hoje. Nessa madrugada, levaram sua 
bicicleta e ainda bateram na sua cabeça, foi o suficiente para abandonar o 
Centro, disse que aquele é o pior lugar para quem está na rua, pois as pessoas 
fazem briga até por um cigarro. (DC 05/05/2016, linhas 877-881) 

 

A cadeira que aparece na fotografia também nos ajuda a compreender o 

pertencimento do grupo. Quando eu cheguei, Canindé trouxe essa cadeira do outro lado da rua 

e trouxe para que eu sentasse nela, além disso, pegou uma blusa limpa das suas coisas e 

colocou no assento para que eu não sujasse minha roupa. A composição da hospitalidade 

esteve novamente presente. 

 

Imagem de insegurança 

 

Figura 13: Fotografia do Mapa Afetivo de Júnior 

 
Fonte: fotografado pelo pesquisador conforme solicitação do participante Júnior 
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Quadro 8: Mapa Afetivo de Júnior 

Identificação Nº 02 38 anos de idade Natural de Fortaleza 
Sexo M Fundamental Incompleto 12 anos na rua 

Estrutura Cognitivo 

Significado É uma vontade de ter uma casa, eu vejo helicóptero pousando no teto e tenho 
vontade de andar também para ver a cidade do alto. 

Qualidade Movimentado; vontade de morar numa casa;  
Sentimento Perturbação, vontade de ter um lugar, pensativo, movimento, saudade. 

Metáfora A cidade, porque aqui tem muito movimento, é como se tudo que tem na cidade 
tem aqui também. 

Sentido 
A rua “cidade” é aquela em que sua insegurança, pautada no movimento, dá 
vontade de ter uma casa, gerando sentimentos de perturbação, vontade de ter um 
lugar e saudade. 

 

O Mapa Afetivo de Júnior, cuja fotografia foi escolhida por ele, mas não quis 

manusear o equipamento fotográfico, apresenta um hotel na Avenida Monsenhor Tabosa, em 

frente ao lugar onde trabalha, pastorando carros. Júnior afirmou que fica olhando para o hotel 

e outros edifícios, pensando que queria estar em uma casa.  

Sua representação de insegurança refere-se à violência urbana e à habitação na 

rua. Disse não gostar de andar com grupos, porque é comum acontecer muitas brigas entre 

eles, também referiu-se à ação violenta contra a população de rua por parte de outras pessoas 

ou grupos na cidade.  

A insegurança relatada por Júnior também é aquela da instabilidade da moradia, 

pois não garantia da fixação dele em qualquer lugar na rua. Como relatado no diário de 

campo: “Disse já ter visto muitas coisas ruins acontecendo com a população de rua, por isso 

não fica em grupos, para evitar as confusões e ser expulso do lugar” (DC 08/04/2016, linhas 

484-485). Expressou sentimento de perturbação, principalmente pela insegurança. Júnior 

falou também que não consegue dormir uma noite em paz na rua, só tem uma noite tranquila 

na casa de uma sobrinha, no bairro Pirambu, na periferia de Fortaleza. Lá, paga cinco reais à 

sobrinha e dorme em um quarto pequeno no fundo da casa, mas logo pela manhã cedo tem 

que sair de lá, é quando volta pra rua. 

O mapa afetivo de Júnior mostra como se dão formas diferentes de construir 

relações de habitação na rua em comparação à habitação residencial, tal como apresentada nos 

níveis de referência espacial na Psicologia Ambiental, tal como proposta por Moser (2001). 

São distinguidos quatro níveis de relação: nível 1, dos microambientes, tais como a casa, local 

de trabalho, ou outro local onde são geradas relações de maior intimidade, produzindo 

identificação e apego; nível 2, dos ambientes próximos, tratando das vizinhança, praça, 

parque, estabelecimentos comerciais, gerando socialização próxima à residência; nível 3, dos 
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ambientes públicos, podendo ser a cidade, onde o cidadão interage com outros cidadãos, lugar 

no qual o indivíduo se depara com o diferente e desconhecido; o último e quarto nível trata do 

ambiente global, a totalidade, do país, do mundo. 

Os Moradores de rua mostram uma referência residencial na qual integram os 

níveis dos microambientes e dos ambientes públicos. A identificação do espaço público como 

lugar de intimidade, de apego, parece ser também de muita fragilidade, devido à grande 

vulnerabilidade da apropriação do lugar, gerando relações de insegurança no espaço que 

deveria ser destinado para uma referência mais estável.  

 

Imagens de Contraste 

 

Foram encontrados dois mapas com a imagem contraste, os mapas de Luíza e 

Adão. Eles apontam as contradições da vida nas ruas, que apresenta oportunidades e 

limitações, lembranças boas e ruins. A análise de cada um revela semelhanças e diferenças em 

relação à expressão dos contrastes. 

 

 
Figura 14: Fotografia Mapa Afetivo de Luíza 

 
Fonte: fotografado pela participante Luíza. 
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Quadro 9: Mapa Afetivo de Luíza 

Identificação Nº 05 29 anos Itapajé 
Sexo F Médio Completo 2 anos 

Estrutura Cognitivo 
Significado É onde eu me vejo, onde eu me identifico, onde eu gosto de ficar. 

Qualidade Boas recordações, movimentado demais, um local que nunca deixa de ter 
movimento, falta de estrutura para autocuidado. 

Sentimento Recordações, Saudade, Raiva, Felicidade, Amor, Paz. 

Metáfora 
Com uma casa. Porque na minha casa eu faço tudo que eu faço aqui, só que 
aqui estou ao ar livre. A diferença é que aqui eu não devo satisfação a 
ninguém, na minha casa eu devo. 

Sentido 

A rua “minha casa” é aquela que seus contrastes mostram-se por ser um 
lugar que não dorme, nunca deixa de ter movimento, onde não se dá 
satisfação a ninguém, mas que carece de estrutura para autocuidado, onde 
interagem sentimentos de saudade, felicidade, amor, paz, mas também de 
raiva. 
Estima mais despotencializadora pela servidão às paixões vividas no lugar. 

 

O quadro acima apresenta o Mapa Afetivo de Luíza, a única mulher participante 

da pesquisa. A situação retratada pela participante corrobora situações vividas por outras 

mulheres em situação de rua em Fortaleza e em outros Estados brasileiros que retratam um 

pouco do lado feminino da vida nas ruas. Rosa e Brêtas (2015), em estudo sobre as mulheres 

em situação de rua em São Paulo, observaram que as relações sociais dessas mulheres são 

permeadas por várias formas violências, sendo inclusive um dos motivos por estarem na rua. 

Foram relatadas várias expressões de violência: psicológicas verbais, físicas, sexuais, por 

disputa de território de tráfico, por infidelidade nas relações amorosas, durante a madrugada 

por grupos intolerantes (inclusive contratados por moradores ou comerciantes), pelo consumo 

de drogas, pelos companheiros. As autoras relatam ainda que, apesar de haver um ciclo 

estigmatizante da mulher na rua, ela também disputa território com os homens, às vezes 

fazem isso até mesmo valendo-se do estereótipo de fragilidade. 

Rosário (2015) retratou a realidade da vida de mulheres em situação de rua em 

Porto Alegre, e também identificou a violência como um aspecto importante que surgiu na 

pesquisa de campo. Porém, a autora trata das fragilidades e vulnerabilidades em relação ao 

espaço público, seus companheiros, sociedade e Estado, como entrelaçados às expressões de 

violência contra a mulher em situação de rua. Diante do quadro, Rosário (2015) compreende 

que ser mulher na rua é reinventar-se, proteger-se, fazer amizades e cuidar de companheiros 

na rua, é uma condição contraditória, e para sobreviver é necessário estar em transformação. 

Luíza mostrou um pouco dessa realidade. Falou sobre as ambiguidades da vida 

nas ruas, onde ela se identifica, gosta de ficar, tem boas lembranças, mas também percebe a 
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falta de estrutura e sente raiva pelas lembranças ruins que o lugar também traz. Em sua 

metáfora, afirma que a rua é como se fosse a sua casa, entretanto afirma também que a Praia 

de Iracema é muito movimentada, parece São Paulo, como uma cidade que não dorme, devido 

o intenso fluxo de pessoas, apresentando muitas possibilidades de “curtição” (sic), porém esse 

ambiente é igualmente convidativo para intensificar o consumo de crack. Afirmou que já teve 

três casas que seu pai lhe deu e foram todas para a “lata”, fazendo referência à forma mais 

comum de uso de crack, usando uma lata de metal, como as de cerveja e refrigerante. 

Luíza falou ainda sobre a falta de estrutura do espaço público que ofereça 

condições para atender a necessidades higiênicas, principalmente banheiro e banho. Outra 

barreira enfrentada diz respeito à violência, pois não é comum encontrar mulheres sozinhas ou 

sem companheiros na rua. Certamente a realização de estudos mais específicos sobre a vida 

das mulheres em situação de rua em Fortaleza poderia identificar aspectos mais próprios das 

questões de gênero da vida nas ruas. 

O local fotografado foi a esquina da Rua Camocim, onde passou a habitar com os 

outros moradores do local. Suas respostas foram gravadas em áudio, o que facilitou nossa 

análise. Luíza disse que ali foi bem acolhida depois para passar uma situação ruim, que não 

foi relatada no momento da aplicação do IGMA, mas mostrou seu rosto com manchas roxas 

devido à agressão física que a fez envergonhar-se, disse que só voltaria para a casa de seu pai 

quando o hematoma sumisse do seu rosto. Posteriormente, seus companheiros de rua 

esclareceram que Luíza foi duramente agredida pelo seu ex-companheiro, que também 

terminou o relacionamento, deixando-a na rua.  

Nessa situação percebemos o contraste da vida nas ruas, pois em sua metáfora, 

Luíza diz que a única diferença entre a rua e a sua casa é que na rua não tem o dever de expor 

sua vida a ninguém, “não devo satisfação a ninguém”, defendendo que na rua não há 

cobranças. Entretanto, na rua ela não consegue ocultar as marcas no seu corpo, nem evitar os 

comentários de outras pessoas, inclusive dos companheiros, que falam abertamente sobre esse 

assunto, mesmo lhe causando dor. 

 
Pouco antes do final da aplicação do instrumento, Rômulo provocou Luíza, 
dizendo que ela tinha ficado sozinha depois que o ex-companheiro bateu 
nela e foi embora com dois homossexuais, os outros dois homens riram dela 
também. Luíza ficou visivelmente irritada, mas não respondeu a eles, apenas 
pediu para cortar isso do áudio, mostrando uma atitude de vergonha (DC 
05/05/2016, linhas 886-890). 
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O contraste apresentado por Luíza em seu mapa afetivo nos remete à Estima 

Despotencializadora, visto que as formas como referencia a vida na Praia de Iracema remete a 

uma relação de aprisionamento das paixões. Luíza fala da rua como lugar que oferece as 

condições para intensificar o uso do crack, e consequentemente perdas financeiras. 

Na proposta de realização da fotografia, Luíza mostrou-se à vontade com o uso da 

tecnologia para fotografar, sua atitude era como se considerasse o aparelho simplório, talvez 

estivesse habituada com equipamentos mais tecnológicos, fez três fotos e queria escolher 

aquela que não mostrasse nenhum carro cobrindo a visão da esquina.  

 
Figura 15: Fotografia do Mapa Afetivo de Adão 

 
Fonte: fotografado pelo participante Adão 

 
Quadro 10: Mapa Afetivo de Adão 

Identificação Nº 01 52 anos Redenção 
Sexo M Fundamental 1 Incompleto 3 anos 

Estrutura Metafórico 

Significado Representando o trabalhador, na vida, na carroça, mostrando o ramo, eu 
trabalho mais nessa carroça. 

Qualidade Lembrança de uma conversa; possibilidade de acontecer coisas inesperadas; 
lugar para se distrair; curiosidade. 

Sentimento Atenção, respeito, curiosidade, liberdade, apoio. 
Metáfora Lembrança do passado, porque me faz lembrar coisas boas e ruins. 

Sentido A rua “lembrança do passado” é aquela em que os seus contrastes se 
expressam na possibilidade de acontecer coisas inesperadas, tanto boas 



118 
 

 
 

como ruins, a partir das relações de atenção, respeito, curiosidade, liberdade 
e apoio. 
A estima é mais potencializadora, por se sentir valorizado. 

 

Outro Mapa Afetivo que também mostrou a imagem de contraste foi o de Adão, 

conforme apresentado a seguir. Os contrastes indicados no Mapa Afetivo 01 mostram a vida 

nas ruas como algo inesperado, tanto de experiências boas como ruins, que geram lembranças 

e possibilitam que o mesmo lugar seja lembrado de formas diferentes. Adão afirmou que 

estava voltando a essa mesma rua depois de dez anos evitando-a, pois foi um local de 

lembranças intensas. Traz à memória um período que foi relatado alegremente como o único 

quando teve um trabalho com carteira assinada, e direitos trabalhistas garantidos, na 

construção de alguns arranha-céus da região. Entretanto, também há a recordação de quando 

teve o filho tomado de si por ordem judicial, em um período em que esteve na rua com a 

companheira e o filho naquela mesma rua. 

Quando fiz a proposta da fotografia, Adão pediu que eu ficasse perto da sua 

carroça de reciclagem, pois iria tirar minha foto junto aos pombos, com quem estava 

dividindo seu almoço. Sua escolha da fotografia mostra os contrastes da vida nas ruas, a rua 

promovendo o encontro entre a carroça de um trabalhador braçal e um pesquisador, numa 

expectativa que o lugar também seja lembrado por esse momento. Como Adão afirma na 

transcrição do áudio da aplicação do IGMA: 

 

[...] eu vou passar aqui e vou lembrar da conversa, do conhecimento de 
conhecer o senhor também né? Importante né? Você ter bom conhecimento é 
muito bom né? Melhor que dinheiro em praça. Amizade, fazer amizade, é, 
tentar fazer, conhecer alguém diferente, fazer muitas coisas né? Às vezes a 
pessoa só quer assim... conversar com uma pessoa, conversar com outra, de 
uma hora, de um minuto, mas já, né? Já distrai um pouco (Transcrição 
IGMA 01). 

 

As boas lembranças na rua contrastam com os perigos da rua, como foi relatado 

por Adão em dois episódios de violência contra as pessoas na rua. Viu um colega ser 

queimado enquanto dormia e um amigo ser preso porque foi obrigado por um traficante a 

levar um corpo na sua carroça, quando a polícia o deteve. Disse que é admirado pelos mais 

jovens que estão na rua por ter 52 anos de idade e não ter nenhuma acusação policial contra 

ele. Sua explicação é que consegue perceber o que é bom e o que é ruim na rua, para ter 

condições de prevenir-se. 
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Nessa situação, o contraste assume um caráter potencializador, apontando uma 

Estima Potencializadora, pois, embora haja preconceito, violência e riscos na rua, também há 

bons encontros, possibilidade de valorização do sujeito, mesmo estando em situação de rua. 

Os bons vínculos relacionados ao trabalho são expressão dessa Estima Potencializadora. 

 

5.2 Potência e Sofrimento no Urbano: contradições da vida nas ruas 

 

Nessa sessão do trabalho, serão apresentados os aspectos contraditórios mostrados 

na rua entre as referências à liberdade e as expressões de sofrimento, tal como foram 

observadas entre os Moradores de rua da região da Praia de Iracema em Fortaleza-CE. A 

discussão do tema se esforçará em construir uma abordagem dialética que não esquarteje o 

fenômeno, mas que as unidades de análise, as categorias, comportem a fluidez das 

contradições que a vida nas ruas mostra, nos ajudando a compreender melhor o sofrimento 

urbano. Os dados utilizados como referência para essas análises foram o Diário de Campo e 

as respostas ao IGMA, principalmente dos últimos itens e a transcrição dos diálogos. 

Antes de detalhar as categorias elencadas, gostaria de fazer uma breve discussão 

sobre as formas como a liberdade mostrou contradições no discurso e na observação das 

pessoas em situação de rua. Mesmo sendo uma temática já discutida anteriormente na revisão 

bibliográfica e no referencial teórico, houve duas perspectivas diferentes que podem ampliar 

as concepções de liberdade na cidade. 

Expressões como: “Eu faço o que eu quero”, “Ninguém manda em mim”, “Sou 

livre, e vou para onde que quero”, “Meu trabalho me dá muita liberdade”; foram faladas pelos 

participantes da pesquisa, entretanto, são expressões de liberdade que parecem significar 

exatamente o contrário do que está sendo dito, para compreender essa aparente contradição, 

faz-se necessário analisar mais detalhadamente as expressões da liberdade na rua. 

A maneira enfática como Luíza disse ser “livre e desimpedida”, que pode fazer 

tudo na rua sem precisar dar satisfação a ninguém, sugere uma conotação negativa para suas 

ações, uma vez que também disse que na rua é diferente de casa, porque em casa tem que 

prestar contas com os familiares, já na rua não. A ideia de liberdade, então, concebida nesse 

caso seria de poder fazer escolhas ruins sem o olhar julgador do outro? Alguns momentos 

mais à frente na aplicação do IGMA, Luíza responde qual o pior lugar na rua fazendo 

referência à Praia de Iracema, dizendo que era muito movimentado, e foi motivo de 

“perdição” para ela. Afirmou, ainda, que se não tivesse conhecido a Praia de Iracema, estaria 
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em uma situação melhor. Disse isso se referindo ao uso de crack e envolvimentos afetivos 

prejudiciais a si. 

Para Adão, a liberdade foi relacionada a duas dimensões: possibilidade andar por 

vários lugares e não trabalhar para outras pessoas, ou seja, trabalhar para si mesmo 

deslocando-se por vários lugares parece ser a forma como sua liberdade se expressa. Logo, 

seu trabalho de reciclador andarilho resume sua concepção de liberdade. Diferente da atitude 

de Luíza, Adão mostra uma referência de liberdade mais voltada para atitudes que lhe sejam 

boas. Quando participou da pesquisa, disse que só tivemos condições de nos encontrar, 

porque sua forma de trabalho lhe dá essa possibilidade de parar e reorganizar o que precisa 

fazer. Disse que iria ver a reciclagem de uma senhora, mas que achou melhor continuar nossa 

“palestra”, como falou, depois veria como iria lá. Relatou como seu envolvimento anterior 

com drogas era a desvantagem da vida nas ruas, pois ficava mais exposto aos riscos e 

prejuízos que a rua pode causar. Porém, como não usa mais as substâncias que o 

prejudicavam, crack e álcool, tem conseguido algumas conquistas mesmo estando em 

situação de rua. Ou seja, percebe que a liberdade é esquivar-se de escolhas que lhe são ruins e 

poder estar aberto a possibilidades de fazer amizades e opções de trabalho. 

Para entender essas expressões de liberdade, vamos submetê-las ao prisma 

espinosano, por considerarmos seu valor ainda para os dias atuais. Para isso, a liberdade será 

analisada pela via dos afetos, que em Espinosa (1677/2009) são a base para a liberdade ou 

para a servidão. 

A forma como Luíza significa a liberdade, segundo um prisma espinosano, estaria 

mais próximo da ideia de servidão, que é quando o ser humano fica refém dos afetos, que ao 

acaso vão dominando seus comportamentos, ficando a pessoa mais vulnerável a ser conduzida 

por ideias inadequadas, ou mesmo defender sua servidão como se estivesse defendo sua 

liberdade.  

Se para Espinosa (1677/2009) a liberdade não pode ser a expressão de outra coisa 

a não ser o fortalecimento do conatus, ou seja, da ação, da potência de agir, não podemos 

conceber a liberdade como algo que gere tanto a ação como o sofrimento. 

Adão aponta para uma ideia de liberdade que fortalece sua existência, baseada nos 

bons encontros, que chamou de amizades, pois percebe seu valor, aliás usou o termo amizade 

onze vezes durante a aplicação do IGMA. Disse em uma resposta que as boas amizades lhe 

são muito valiosas, pois na rua tem muitas pessoas ruins, com quem não é bom fazer amizade. 
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[...] você ter bom conhecimento é muito bom né, melhor que dinheiro na 
praça é amizade, fazer amizade (Adão, IGMA). 
Não perco amizade nem por dinheiro, tem tipo de amizade assim. Tem muita 
amizade que você pagando... para mim o tipo de experiência é essa. Já tive 
muitos amigos (Adão, IGMA). 

 

A liberdade que Adão atribui ao seu estilo de vida lhe é útil para seu crescimento, 

seu encontro com outras pessoas, sendo os aspectos negativos da rua atribuídos a outras 

pessoas, que não têm essa mesma visão de bons encontros, por isso representa risco para si. 

 

Privacidade/Expansividade e Intimidade/Superficialidade na Rua 

 

A partir da observação de campo, percebemos que a presença dos Moradores de 

rua no cenário urbano mostra várias formas de subversão do uso no espaço, que revelam 

como se constroem os sofrimentos ao serem transgredidas as noções de público e privado na 

cidade. Sobre isso, Da Matta (1997) diz que são gerados conflitos quando as noções de casa e 

rua se misturam. A advertência para essas formas de sofrimento nos ajuda a entender as 

contradições que se formam quando as expressões de privacidade e expansividade 

compartilham o mesmo espaço, a rua. 

 
Por tudo isso, não se pode misturar o espaço da rua com o da casa sem criar 
alguma forma de grave confusão ou até mesmo conflito. Sabemos e 
aprendemos muito cedo que certas coisas só podem ser feitas em casa e, 
mesmo assim, dentro de alguns dos seus espaços (Da MATTA, 1997, p. 54). 

 

Sendo então a casa o lugar do privado, particular, de preservar a expressão de si 

mesmo de um jeito diferente em relação ao que é mostrado na rua, no caso das pessoas em 

situação de rua em Fortaleza, as referências de espaço da casa e da rua não se mostraram de 

forma homogênea. Alguns mostravam mais claramente o incômodo em fazer quase tudo na 

rua, enquanto outros não fizeram essas queixas. O que gera essa diferença? As respostas 

estariam nas características pessoais? 

A hipótese que levanto é a de serem menos sensíveis à necessidade do espaço 

íntimo aqueles que já na infância ou adolescência vivenciaram a situação de rua. Esse é o caso 

de Teco e Canindé, que relataram estar em situação de rua desde aproximadamente os 13 anos 

de idade. Eles não se queixaram tão claramente, como os outros, das limitações da rua em lhes 

proporcionar estrutura para expressões mais íntimas. Luíza e Júnior estão entre os que 
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expuseram mais abertamente o desejo de poder manter espaços íntimos na rua para a 

realização de atividades do cotidiano, tais como banhar-se e dormir. 

Observamos diversas situações de pessoas dormindo, banhando-se, almoçando, 

adaptando o espaço para a construção de um ambiente residencial, também foram relatadas 

outras situações não presenciadas em campo, mas que revelam a inventividade do Morador de 

rua no uso do espaço. Os vestígios ambientais identificados também nos sugeriram isso. 

Em várias visitas a campo foram encontradas pessoas dormindo “na rua”. Eram 

pessoas diferentes e em situações variadas, que mostra não haver padrão específico para as 

estratégias de dormir na rua. O que tinham em comum, era que nenhuma delas parecia ter 

dificuldades para dormir, seja em um colchão ou na calçada mesmo. Talvez por grande 

cansaço ou por não terem dormido à noite, devido à maior insegurança. 

Em duas ocasiões foram vistos casais dormindo juntos, curiosamente no mesmo 

horário, final da tarde, aproximadamente 17h30min. O primeiro estava no que poderia ser 

considerada a área externa de uma cafeteria abandonada. Cada um estava em um colchão 

diferente, em um local com muito lixo e numa área de intenso trânsito de veículos. O grande 

barulho na rua não os incomodava. Dormiam profundamente. Nesse mesmo lugar parecia 

haver poucos pertences pessoais debaixo dos colchões, sendo uma medida de proteção contra 

os furtos. Esse casal não participou da pesquisa, nem era conhecido por mim.  

O outro casal visto dormindo era Tiago e Samara, que mostravam mais 

intimidade, compartilhando um colchão bem fino e um lençol rasgado. Estavam em outra rua, 

quase na esquina da praia, onde havia um vento agradável e quase nenhum movimento de 

automóveis ou pedestres. Abraçados debaixo de uma árvore, como se aquecendo do vento frio 

que vinha do mar. Nesse dia, esperei que eles acordassem para participar da pesquisa, porém, 

mesmo depois de quase uma hora de meia de espera, eles não tinham se acordado. 

Outras três pessoas foram vistas enquanto dormiam. Pedro Henrique estava na 

mesma rua do primeiro casal, aproximadamente às 16h, porém numa situação de muita 

insegurança, com parte das suas pernas na rua e o tronco na calçada. Em seu profundo sono, 

ignorava o perigo e as constantes buzinadas dos que por pouco não o atropelavam. Pedro 

Henrique afirmou que estava muito cansado devido ao intenso trabalho na madrugada 

anterior, tendo sido tomado pelo sono, realmente parecia não ter planejado dormir naquela 

posição, pois estava pastorando os carros estacionados na esquina em frente onde estava 

dormindo.  
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Outro rapaz não identificado dormia no exato local onde foram vistos em outra 

ocasião Tiago e Samara. Não tinha colchões ou pertences, usava apenas um pano no rosto. 

Sozinho, parecia estar muito cansado. O horário também era aproximadamente 17h. A terceira 

pessoa era um rapaz, talvez adolescente, que dormia na calçada de uma grande academia de 

esportes. Provavelmente estivesse antes limpando carros no semáforo, pois tinha consigo um 

rodo específico para isso entre outros objetos pessoais que estavam sendo protegidos debaixo 

do seu corpo. Nenhum dos dois participou da aplicação do IGMA por não terem acordado. 

Outra situação interessante foi quando foram vistas três pessoas tomando banho e 

lavando suas roupas com uma mangueira, enfrente a um pequeno prédio residencial, 

conforme descrito no Diário de Campo abaixo. 

 
Tiago, sua companheira e mais um homem, todos membros do grupo, 
estavam tomando banho de mangueira em via pública. Estavam os três na 
calçada de um condomínio de apartamentos de três andares e antigo, muito 
diferente dos padrões dos arranha-céus mais modernos da região. Os homens 
estavam vestidos de calção, e a mulher usava também uma camiseta 
pequena, estilo top, que lembrava um sutiã. Minha vontade era de poder 
registrar essa imagem, mas não tinha conversado com eles e achei que 
poderia ser muita indiscrição pedir para fotografar pessoas tomando banho, 
mesmo que sejam “moradores de rua”. No condomínio, a porta estava aberta 
para a passagem da mangueira e eles três entravam e saiam livremente. Além 
de tomar banho, lavavam suas roupas (DC 27/01/2016, linhas 227-236). 

 

Essa cena chamou muita atenção por mostrar as contradições da situação de rua 

através de uma prática tão corriqueira como o banho. Ao mesmo tempo em que mostra 

alguma solidariedade dos responsáveis pelo condomínio, revela também o sofrimento em não 

poder fazer uma higiene pessoal com alguma privacidade, além de ser na rua, é também em 

grupo. Outras situações foram relatadas sobre a realização da higiene pessoal entre as pessoas 

na rua. 

Luíza mostrou grande indignação por não serem instalados banheiros púbicos ou 

“chuveirões5” em nenhum ponto de toda orla marítima da beira-mar de Fortaleza, embora seja 

uma área de grande fluxo de turistas o ano inteiro. A ausência de banheiros públicos talvez 

seja proposital por parte do poder público, pois tanto pode ser visto como incentivo ao uso por 

pessoas em situação de rua, como pode ser um estímulo ao consumo nos muitos 

estabelecimentos comerciais da orla marítima por parte dos usuários do lugar.  

                                                      
5 São chuveiros que em algumas praias ficam disponibilizados gratuitamente para os banhistas usarem depois de 
saírem da água salgada do mar ou simplesmente para aplacar o calor. Na beira-mar de Fortaleza, até a data de 
realização da pesquisa de campo, os únicos chuveiros encontrados eram privados, instalados em algumas 
barracas de praia. 
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Quando a convidei a participar da pesquisa, Luíza tinha tomado banho e feito a 

higiene bucal há pouco tempo, apesar de não explicar como, disse que foi na rua mesmo que 

tinha feito isso. Queixa similar fez Júnior, que disse que para conseguir tomar banho na praia, 

tem que usar um balde, que o mantém escondido para não ser furtado. A água parece 

conseguir através da ajuda de comerciantes. Ou seja, não há garantias de como a higiene 

pessoal pode ser realizada na região da praia de Iracema, que não conta com equipamentos 

sociais específicos para a população em situação de rua, nem com estruturas para o público 

geral. 

Um espaço íntimo, lembrando uma estrutura de ocupação mais fixa, foi criado 

numa calçada, na Rua Camocim, onde, durante o período da pesquisa de campo, havia uma 

variação entre 3 e 5 Moradores, incluindo uma mulher. A forma como fui recebido por eles 

nesse espaço lembra Da Matta (1997), quando fala que a passagem da rua para a casa deve ser 

amortecida pela cordialidade, o morador recepciona o visitante para que este se sinta mais 

aconchegado ao ambiente da casa. Assim era recebido quando chegava nessa habitação, o que 

aconteceu por duas vezes. Com muita hospitalidade e cuidado, foi preparado um lugar para eu 

sentar, havendo até uma insistência gentil para que eu aceitasse o convite. 

Em um estabelecimento comercial abandonado foram identificados vestígios da 

criação de uma cozinha na rua. No local, havia alguns tijolos e restos de uma pequena 

fogueira, sugerindo que ali tivesse sido usado como lugar para preparação de alimentos. Na 

Rua Camocim, também havia o lugar do fogareiro no outro lado da rua, era como se a cozinha 

e o local de guardar os mantimentos estivessem de um lado da rua, e a sala e os quartos de 

outro. Rômulo falou que eles cozinhavam ali mesmo. 

Embora a vida das pessoas na rua mostre que a práticas íntimas ganham expressão 

no espaço público, não significa dizer que se geram necessariamente relações de intimidade. 

O caráter compulsório dessas práticas não é suficiente, e talvez seja um impeditivo, para a 

aproximação entre os Moradores de rua. Como as relações de não-lugares descritas por Augé 

(1994), as formas como as pessoas se relacionam na rua, em alguns momentos, foram relatas 

como solitárias, ou seja, compartilham os mesmos espaço e condição, mas suas relações são 

mais no campo prático, que de intimidade, mas também com os outros seres humanos, é como 

se o Morador de rua fosse um não-lugar. Ou seja, a rua carece de intimidade nas relações, seja 

entre seus pares da rua, ou com os outros que compartilham da cidade, mas não da situação de 

rua. A identificação dessa dimensão do sofrimento urbano ficou mais clara em alguns 

momentos, principalmente em alguns momentos de diálogos mediados pelo IGMA. 
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Adão falou sobre isso quando explanou sobre como estabelece suas relações 

sociais, disse andar sozinho, porque evita “se misturar” com outras pessoas da rua, citou o 

preconceito do público geral, falou de algumas boas amizades que estabelece com públicos 

variados, inclusive no dia da aplicação do IGMA. 

 
Não que eu to dizendo que é qualquer pessoa, é de bem, tô vendo que você 
tá com coisa boa né, você pode ter um conhecimento, eu já conheci muitas 
pessoas lá de fora. Boas amizades. Graças a Deus né. Por isso que ainda tô 
vivo até hoje né. Eu não sou mal, mas só gosto de me misturar muito..., sei 
lá, eu ando só, é só eu e Deus. 
[...] Esse mesmo que eu falei agora né, que eu vou passar aqui e vou lembrar  
da conversa, do conhecimento de conhecer o senhor também né, importante 
né, você ter bom conhecimento é muito bom né, melhor que dinheiro em 
praça. Amizade, fazer amizade, é, tentar fazer, conhecer alguém diferente, 
fazer muitas coisas né, às vezes a pessoa só quer assim conversar com uma 
pessoa, conversa com outra, de uma hora, de um minuto, mas já, né, já 
distrai  um pouco. 
[...] Você passou assim, né, passou olhando. Às vezes as pessoas que moram 
aqui perto né, muitas pessoas às vezes passam e não falam, você olhou, é 
importante né. Eu digo isso aí. 
[...] Tem muita gente que não trata bem. Às vezes a pessoa não trata você 
bem né (Adão, IGMA). 

 

Adão fala da ressignificação dos lugares a partir da afetividade. Quando nos 

encontramos, ele estava muito pensativo. Depois de algum tempo de diálogo, Adão falou que 

já havia 10 anos que não voltava ali, pois naquele mesmo lugar tinha ficado em situação de 

rua com a esposa e um filho, e por isso “perdeu seu filho para o juiz”, como ele mesmo 

relatou. Então havia muito tempo que aquele lugar era evitado. Não foi por acaso que seu 

relato diz “eu vou passar aqui e vou lembrar  da conversa”. A sua fotografia do IGMA é bem 

representativa, mostra um cenário onde estão o pesquisador, seu carrinho de reciclagem, os 

pombos na rua que lhe traz muitas lembranças. 

Júnior mostrou isso na sua relutância em dar seu consentimento para participar da 

pesquisa, pois, mesmo antes de iniciar a aplicação do IGMA, relatou vários fatos importantes 

da sua vida, como a morte da sua mãe, o desprezo da tia, propostas sexuais na rua, histórias de 

violência que sofreu e que viu. Sua concordância com a pesquisa só foi liberada depois de 

aproximadamente uma hora e meia de diálogo, o que foi positivo por ter fornecido muitos 

elementos da sua relação com o lugar. 

 

Inicialmente, relutou em participar da pesquisa, disse que gostava de 
conversar e só respondeu à pesquisa depois de mais de uma hora de espera. 
Talvez imaginasse que se logo respondesse às perguntas eu iria embora e 
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voltaria a ficar sem uma conversa mais profunda, como a que a pesquisa 
iniciaria (DC 08/04/2016, linhas 494-497). 

 

Estava claro que sua relutância não era em falar sobre sua vida a uma pessoa que 

não conhecia, mas de dar mais tempo para esse encontro. Júnior, apesar de conhecer várias 

pessoas que trabalham no entorno do lugar onde “pastora” carros, parecia não ter relações 

mais íntimas com nenhuma delas, pois não relatou situações mais pessoais com elas, nem 

houve aproximações com ele para travar algum diálogo mais demorado durante o período em 

que fiquei lá. Sua socialização com aqueles sujeitos parecia ser mediada pela prestação de 

serviço, caridade, praticidade e distanciamento. 

Em outro momento, Júnior mostra também que não estabelece relações próximas 

com outros Moradores de rua, pois prefere ficar sozinho para evitar as constantes brigas, o 

que resulta em ser expulso do lugar. Como há três meses estava conseguindo ficar no mesmo 

ponto de trabalho e de habitação, não estava disposto a quebrar esse vínculo e para isso, 

achava prudente não aproximar-se tanto com outros da rua. Afirmou que sua contrapartida ao 

dono do estabelecimento comercial fechado, em cuja calçada dormia, era manter o local limpo 

e sem mais pessoas além dele. 

Em um momento de experimentação do IGMA, Tiago revelou a necessidade de 

relações mais significativas nos lugares quando solicitado a citar os locais onde já morou em 

Fortaleza. Afirmou ter passado em muitos bairros da periferia, quase dez no total, logo depois 

de citá-los, finalizou avaliando: “Conheço os lugares, não as pessoas”. Sua reação era uma 

mistura de tristeza e indignação por perceber que sua condição de Morador de rua constitui-se 

barreira para estabelecer relações mais próximas. 

Pedro Henrique também mostrou como as atitudes preconceituosas fazem parte do 

seu cotidiano, sendo valorizados momentos de confiança, tal como compartilhamos durante a 

aplicação do IGMA, principalmente em lhe ter sido confiado o equipamento fotográfico, 

tablet, pois parece um grande paradoxo que seja dada tamanha prova de confiança a um 

usuário de crack Morador de rua. 

 

Ficou bem claro, como foi com Adão, que a confiança em dar um 
equipamento sofisticado e caro, como o tablet, foi visto como uma atitude de 
grande confiança da minha parte. Ele se sentiu como se eu o tivesse 
considerado como uma pessoa digna de confiança e não com a atitude 
preconceituosa com a qual está acostumado perceber nos outros (DC 
08/04/2016, linhas 571-574). 



127 
 

 
 

Ao final, Pedro Henrique pareceu muito feliz de termos tido esse bom 
encontro espinosano, seu sorriso continuava largo, seu olhar era gentil, 
amistoso (DC 08/04/2016, linhas 581-583). 

 

Pedro Henrique relatou uma história familiar quebrada em decorrência do intenso 

uso do crack, o que gerou intenso sofrimento, pois o levou a tomar a decisão de ficar na rua 

para não gerar preocupações para seus familiares. O lugar onde trabalha nos dias em que não 

está na Praia de Iracema é conhecido por ser de muito tráfico e uso de drogas, talvez por isso 

Paulo Sergio tenha falado da carga de preconceito que recebe em seu cotidiano na rua e a 

relação gerada na pesquisa foi um contraponto a isso. 

Outro momento significativo foi o ambiente que se gerou durante a aplicação 

coletiva do IGMA, com os três Moradores da Rua Camocim. Ao final, Reginardo mostrou 

bem a importância e a necessidade de momentos que quebrem a dureza das relações na rua 

serem tão imediatas, parecia até mesmo surpreso com o que clima que tínhamos gerado 

juntos.  

 
Reginardo fez um comentário nesse sentido ao final do nosso “bom encontro 
espinosano”, que mobilizou neles e em mim aspectos afetivos 
transformadores, ele disse que era bom conversarmos assim, pois é como se 
variasse os assuntos da rua no sentido de temas que os levava a refletir, disse 
ser como se viajássemos para outro lugar. Eram essas as exatas impressões 
que se processavam em mim durante aquele diálogo (DC 14/04/2016, linhas 
705-709). 

 

Mesmo quando surgiu um rapaz com uma atitude ameaçadora durante nosso 

diálogo, o grupo conseguiu manter o mesmo foco e a atitude coletiva de funcionamento. Era 

um jovem de aproximadamente 20 anos de idade, bem vestido, muito agitado, disse ser 

também da rua, mas tinha saído da cadeia no dia anterior. Sua postura não intimidou os 

participantes da pesquisa, que o trataram com respeito, mas sem dar espaço para quebrar a 

forma coesa como vínhamos travando nosso diálogo mediado pelo IGMA. Depois de alguns 

minutos o rapaz foi embora e não foram tecidos muitos comentários sobre a situação. Foi 

interessante observar que mesmo com esse grupo que, embora se conheça a caminhe junto há 

aproximadamente quatro anos, dividindo seus recursos e se ajuntando diante dos riscos, 

mesmo entre eles revelou-se o valor de momentos de expressar uma intimidade que mobiliza 

aspectos íntimos, para os quais a praticidade da vida nas ruas parece não abrir espaços para 

sua expressão. 
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Como nosso potencial de existência é fortalecido pelos bons encontros (Deleuze, 

2012), percebemos que a rua mostra a necessidade de bons encontros que aumentem o 

potencial para ação dos sujeitos, além disso, também apresenta uma grande abertura para as 

aproximações interessadas no que esse povo tem para falar e contribuir para um projeto de 

efetivação do Urbano na cidade (Lefebvre, 2008). 

Contraditoriamente, suas histórias de relacionamentos familiares, que poderiam 

ser consideradas com maior potencial de intimidade, mostram muitos rompimentos. Quase 

todos os respondentes mostraram isso, que as relações familiares geraram intenso sofrimento, 

sendo em alguns casos o motivo que os levou a romper os laços familiares e comunitários, 

fazendo-os recorrerem à rua como lócus de construção de outros relacionamentos. 

Rômulo foi talvez o que trouxe isso com mais intensidade. Disse que saiu da casa 

onde sempre morou, do bairro onde tem muitos amigos, porque seu pai matou sua mãe, e isso 

tornou insustentável a convivência entre ambos. Rômulo afirmou ter feito algumas tentativas 

de convivência com o pai por várias vezes, mas sempre que voltava para casa, reiniciavam as 

discussões e novamente ele ia para rua. Disse que saiu de casa para não “fazer uma besteira” 

com seu pai, ou seja, para não matá-lo. Segundo seu relato, só voltará para casa depois que o 

pai falecer. Rômulo parece ter uma grande ligação com o lugar onde vivia, disse que é um 

sítio e que quando voltar para lá vai cuidar dos seus animais e da sua plantação. Entretanto, 

seu pai e seus irmãos querem vendê-lo, pois muitos outros terrenos foram transformados em 

condomínios residenciais ou casas para vender por financiamento. Rômulo não aceita isso, 

afirmando que por tratar-se de herança da mãe, o local só pode ser vendido com a assinatura 

de todos os herdeiros, inclusive a dele, o que não está disposto a ceder. 

Júnior também fez referências a perdas familiares, disse que sente muito a falta da 

sua mãe, falecida doze anos, vítima de um câncer, pois era a única que cuidava dele. Depois 

disso, ele e seu irmão ficaram inseguros e venderam a pequena casa onde moravam. Júnior 

ficou morando com uma tia, que, depois de algum tempo, o expulsou de casa, provavelmente 

pelo uso de álcool, talvez agravado depois da perda da mãe, mas não deixou isso claro. Júnior 

disse que tentou sensibilizá-la mostrando que não teria para onde ir, que se tornaria um 

mendigo na rua. Isso não foi suficiente para que mudasse de opinião. Hoje, Júnior frequenta a 

casa da tia esporadicamente, quando quer dormir uma noite tranquila, mas para isso, tem que 

pagar R$ 5,00 para a sobrinha, que o deixa ficar em um pequeno quarto, nos fundos da casa. 

Entretanto, sua tia não pode saber que ele está usando álcool na casa dela e ele deve sair bem 

cedo, às 05h00min da manhã, para voltar à rua. 
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Com relação a Teco e Canindé, suas circunstâncias familiares parece terem sido as 

responsáveis por terem iniciado a vida nas ruas bem cedo. Aparentemente, seus familiares 

viviam em situação de extrema pobreza e a geração de renda na rua foi uma das estratégias de 

sobrevivência. Ambos são originários de famílias que vieram do interior cearense em busca 

de vida melhor na cidade, mas chegando aqui se depararam com a miséria, as dificuldades em 

habitação, sendo a rua uma opção viável. Hoje, suas referências familiares estão nas cidades 

de Baturité e Canindé, respectivamente, mas eles preferem ir à casa dos parentes apenas 

quando estão bem de saúde e levam alguma ajuda financeira. Talvez não voltaram para essas 

cidades com eles por estarem muito habituados ao ambiente urbano, à intensidade da 

metrópole. 

É importante ressaltar que todos os participantes falaram referências familiares, 

seja nas periferias de Fortaleza ou nas pequenas cidades do interior do estado. Apenas a 

família de Luíza reside em uma área mais central, no bairro da Praia de Iracema, não muito 

distante de onde ficava, entretanto, é uma região que passou por muitas intervenções urbanas 

que a tornaram com aspecto de abandono, como citando no capítulo anterior. 

 

Risco e Proteção quanto às Inseguranças da rua 

 

As formas como a insegurança foi relatada pelos participantes mostraram algumas 

particularidades, conforme comentado na análise dos Mapas Afetivos. Mesmo assim, nessa 

sessão, gostaria de aprofundar um pouco mais o assunto, destacando como foram percebidas 

contradições entre risco e segurança na rua, para ampliar mais o debate. Foram destacadas 

como as principais referências de risco e proteção as inseguranças em relação à violência 

urbana, aos perigos da dormida e à instabilidade do lugar de permanência. 

Os relatos de violência foram abundantes nas visitas a campo. A primeira foi 

observada com uma criança de no máximo cinco anos de idade. No segundo dia de visita a 

campo, encontrei um menino com sua mãe e um grupo de outras pessoas na rua. Em um dado 

momento, quando baixou seu calção para urinar ali mesmo na rua, sua mãe o repreendeu 

severamente, dizendo que não pode fazer isso na rua e que o homem ia arrancar seu pênis, 

caso ele fizesse aquilo na rua. O homem era eu. Pouco tempo depois, enquanto dialogava com 

uma pessoa do grupo, o garoto teve uma reação de me atacar primeiro, não iria esperar que eu 

fosse castrá-lo. 
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Na larga calçada da casa, havia aproximadamente 12 pessoas abrigadas na 
vasta sombra das árvores, entre elas duas crianças, a maior não aparentava 
ter mais de quatro anos de idade, a mais nova outra talvez dois. Eram dois 
meninos, ambos pareciam saudáveis. O mais velho estava tirando o calção 
para urinar ali mesmo na calçada, quando sua mãe o mandou parar, 
ameaçando que o homem iria cortar a “pinta” dele (sic). O homem era eu. 
Então, o garoto me olhou com medo e raiva ao mesmo tempo, de um jeito 
quase ameaçador. Estava me aproximando do grupo quando isso aconteceu 
[...]. Em um pequeno momento que tirei o olhar do garoto, senti algo 
batendo firme na minha perna, era o chinelo do menino, que foi jogado por 
ele, provavelmente como reação à ameaça de castração. Tiago e a mãe da 
criança o repreenderam, não achando nem um pouco engraçado. Eu apenas 
aproveitei aquela cena, entendendo como, na rua, defender-se é uma atitude 
que se aprende cedo, mesmo diante de um inimigo aparentemente tão 
perigoso. O seu irmão mais novo permanecia no colo da mãe, como se 
estivesse observando atento a tudo (DC 20/01/2016, linhas 124-138). 

 

É difícil imaginar como uma criança em situação de rua teria chances de 

sobrevivência a não preparando-se para responder às vulnerabilidades da rua, incluindo a 

violência que os ronda tão de perto. É esse perfil de infância abandonada na sociedade da 

desigualdade, ela é um subproduto do capital. Nunca deveríamos nos conformar com as 

mazelas que as crianças sofrem não apenas na rua, mas em vários outros ambientes. 

Outros relatos de violência mostraram a exposição e falta de direito à segurança 

que as pessoas na rua estão submetidas. Luíza estava com um olho bem roxo, pois tinha sido 

agredida pelo ex-companheiro, provavelmente na rua mesmo, pois isso foi relatado pelos que 

compartilhavam a rua com ela. Sempre que ela ou os outros tocavam no assunto, geralmente 

zombando, sua reação era de vergonha, ficava calada, com semblante triste. Como Luíza 

estava enfrentando sua situação atual de insegurança e vergonha? Aparentemente se 

aproximando dos quatro homens com os quais a encontrei, para se ocultar da família vê-la 

assim, pois só voltaria pra casa quando o olho desinchasse, e para ter alguma proteção contra 

possíveis novas tentativas de agressão. Nas duas vezes que vi Luíza como grupo não parecia 

haver envolvimento sexual entre eles, mas uma relação de companheirismo. Em seus 

itinerários, disse preferir trajetos bem movimentados, onde conheça as pessoas, essa 

provavelmente é uma estratégia de proteção diante dos riscos da rua. 

Júnior disse que na rua tem muita gente ruim, Adão disse que a rua é um tropeço, 

pois a pessoa não consegue manter o que conquista por causa dos roubos. Pedro Henrique 

afirmou que a rua é como uma selava de pedras, é cada um por si. Rômulo, Teco, Canindé e 

Reginardo citaram as relações de inimizades que são geradas na rua, eles mesmos formam um 

grupo que se protege quando qualquer um é ameaçado. Em suas andanças na rua, parece que 

facilmente se fazem inimigos por motivos que podem não parecer tão graves, geralmente 
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pequenos furtos ou assaltos, mas que na rua ganham grande importância, dada as condições 

extremas de sobrevivência. A presença dos inimigos foi apontada como uma das desvantagens 

de se estar na rua. 

 

Você se acorda e fica assim sem chinela, isso aconteceu comigo várias e 
várias vezes isso aí. Já roubaram calça minha. Apesar de hoje eu tenho o que 
tenho, porque sinceramente, é um povo de tanta ousadia, o povo assaltando, 
é uma vida perseguida da pessoa na rua. Não tem como descansar a mente 
não. Arriscado dormir e Deus me defenda acordar morto, queimado. Um 
tempo aí mataram um conhecido meu, queimaram (Adão, IGMA). 
Disseram que se conheciam há mais ou menos quatro anos e a foto era 
para representar a união entre eles, pois eles são parceiros e se apoiam, 
inclusive diante de possíveis inimigos (DC 14/04/2016, linhas 679-681). 
Tem amizade que quer matar o cara, também tem os invejosos (Rômulo, 
IGMA). 

 

Esse risco de encontrar inimigos também foi falado como um impeditivo para o 

acesso a políticas públicas ou serviços comunitários voltados para a população de rua. Pois 

geralmente estão presentes muitos subgrupos diferentes, às vezes de áreas diferentes, que 

constroem relações de disputa de poder ou mesmo de intrigas e esses lugares parece não 

conseguirem organizar estratégias de promoção de segurança nos locais de atendimento. 

O risco de assaltos é constante, principalmente quando se tenta dormir à noite. Na 

cidade, esse parece ser um dos grandes riscos para quem está na rua, pois nesse horário 

diminui o fluxo de pessoas e a visibilidade dos lugares, talvez a opção de muitos por dormir 

durante a tarde, privilegiando os lugares de intenso fluxo de pessoas, já seja uma estratégia de 

proteção, embora acarrete o incômodo da claridade e do barulho da cidade. Tempo e espaço 

apareceram como variáveis importantes para a administração do sono entre as pessoas em 

situação de rua. O discurso das incertezas de dormir à noite na rua esteve muito presente na 

fala de duas pessoas: Adão e Júnior. 

Adão relatou períodos diferentes em que esteve na rua, há mais de dez anos atrás e 

recentemente há três anos. Apesar de sua continuidade não ter ficado clara, tem-se uma ideia 

de uma grande vivência com a rua. Adão afirmou que: “Até mesmo eu tô na rua, mas é o 

seguinte: não dorme. Pra mim eu nunca dormi direito na rua não” (Adão, IGMA). Mesmo 

depois de tanto tempo de vida na rua, Adão afirma nunca ter dormido tranquilamente na rua. 

A insegurança relatada é de poder sofrer alguma violência, como no relato de um amigo 

queimado enquanto dormia, isso o deixou muito impressionado. Sua preocupação parece ser 

de sofrer agressões por parte de pessoas que não são da rua, e que estão dispostas a agredir 

sem precisar de motivação prévia. 
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Júnior também fez uma referência similar, disse que só consegue dormir quando 

vai para a casa da sobrinha, pois na rua nunca consegue ficar uma noite tranquilo. Disse que 

também já viu e foi também vítima de violência na rua, viu um colega ser morto a pauladas. 

Por motivos como esses, Júnior disse que já mudou de lugar na rua muitas vezes, sua maior 

vontade, conforme relatado e presente no IGMA, é de ter uma casa no bairro onde nasceu e 

viveu a maior parte da vida, na periferia de Fortaleza. Enquanto contempla os quartos onde se 

hospedam turistas em um hotel, e os muitos apartamentos espalhados em várias partes da 

Praia de Iracema, Júnior disse pensar que queria ficar num lugar desses, em segurança, 

tranquilo. 

O senso de grupo também não é suficiente para que Junior se sinta seguro, na 

verdade ele vê o grupo também como fator de risco, estando sozinho e fazendo acordos com 

proprietários de imóveis da rua parece ser sua estratégia de proteção, conforme observado: 

 
Júnior foi muito rápido em ser prestativo comigo e me levou até a rua detrás 
de onde estávamos, a rua Camocim, dizendo que essas pessoas ficavam lá e 
despediu-se de mim como quem não se identifica como o público ou não 
quer contribuir (DC 08/04/2016, linhas 474-477). 
Disse já ter visto muitas coisas ruins acontecendo com a população de rua, 
por isso não fica em grupos, para evitar as confusões e ser expulso do lugar 
(DC 08/04/2016, linhas 484-485). 

 

Durante o período total de campo, somente em um momento Júnior foi visto 

conversando com outro trabalhador da rua, um limpador de carros que estava na esquina 

próximo ao ponto de referência dele. 

Junior ainda relatou outro tipo específico de insegurança na rua, aquela requerida 

para as práticas sexuais. Disse que em uma noite enquanto dormia, sentiu que estavam 

pegando no seu corpo e então ficou preocupado, quando despertou, o homem lhe fez 

propostas sexuais em troca de dinheiro, Júnior falou que de início ficou irritado, mas depois 

ficou inclinado a aceitar, porque há muito tempo seu corpo não era tocado daquela forma, 

porém havia um segurança que ficava bem próximo de onde eles estavam, daí temeu que isso 

fosse motivo para quebrar relações com aquele lugar. Então, não se sentido seguro quanto à 

por em risco a relativa segurança de ter se estabelecido ali, Júnior recusou essa proposta.  

Os riscos de dormir não são apenas por causa da sensação do medo, mas também 

pela instabilidade climática. Apesar de Fortaleza ser uma cidade com poucas chuvas ao longo 

do ano, não é incomum chover durante as madrugadas dos primeiros meses do ano. Em 2016, 

especificamente, houve muitos dias assim, e foi esse período que acompanhei. Rômulo 
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resume bem falando sobre o que acontece quando chove enquanto estão dormindo: “É ruim 

na hora de dormida, na hora da chuva é ruim, choveu cada um pega seu colchão e corre, se 

espalha” (Rômulo, IGMA). 

O Centro de Fortaleza foi apontado como espaço muito perigoso para a população 

em situação de rua, pois há muitas disputas banais, assaltos e agressões. Isso foi relatado por 

Adão, Pedro Henrique, Júnior e Rômulo, o último afirmou que no Centro, os moradores de 

rua brigam até por um cigarro, assaltam uns aos outros e até agridem gratuitamente. Rômulo 

disse isso porque foi o que aconteceu com ele em sua primeira noite na rua, quando teve sua 

bicicleta roubada e ainda foi espancado enquanto dormia. 

As incertezas quanto ao local de fixação dos Moradores de rua na Praia de 

Iracema também foi um fator de insegurança muito relevante, pois, nessa região e no seu 

entorno, o tecido urbano vem passando por diversas transformações , as quais os obriga a 

migrar periodicamente. Vários pontos foram anteriormente locais de permanência de grupos, 

geralmente locais que estavam de alguma forma sem uso, mas que foram transformados em 

estabelecimentos comerciais. Como aponta Lefebvre (2011), são transformações que 

privilegiam as necessidades do capital e não das pessoas.  

Em um local foi construída uma academia, em outro uma locadora de veículos, 

um pequeno residencial antigo tornou-se um hotel, em um terreno aparentemente esquecido, 

foi organizado um amplo estacionamento. Todas essas mudanças girando em torno da 

vocação comercial do lugar. Acreditamos que, devido o longo período de convívio nesse 

território, alguns deles poderiam até ser considerados histórias vivas das transformações 

socioambientais nessa área turística de Fortaleza, principalmente no sentido de terem 

acompanhado a verticalização da região. Foram apontados alguns lugares onde antes eram 

casas grandes, largas, espaçosas, ou terrenos também grandes e abertos para a entrada de 

pessoas, onde havia sombra, árvores frutíferas e até água de poço; nesses lugares foram 

levantadas grandes estruturas arquitetônicas de prédios muito altos, verdadeiros arranha-céus, 

a maioria para fins residenciais, mas alguns também para o turismo, como grandes os hotéis. 

Percebe-se nesses edifícios que há uma disputa pela vista do mar, aqueles que conseguem o 

privilégio de ficar de frente para a praia, certamente têm seu empreendimento muito 

valorizado. Às vezes, temos a impressão que alguns foram construídos propositalmente para 

tomar a frente do outro na visibilidade do lindo azul do mar de Iracema. 

Assim, as migrações parecem fazer parte do convívio desse público nos centros 

urbanos e esse é um fator imprescindível para quem habita as ruas. Rodrigues (2005) fala que 
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o nomadismo é uma capacidade adaptativa para quem vive nas ruas, pois a capacidade de 

locomoção os favorece na luta pela sobrevivência na cidade. 

Entretanto, a discriminação e o preconceito com esse público diante dos 

“avanços” no tecido urbano parecem tão intensos que mostra-se internalizado entre as 

próprias pessoas da rua. Tiago e Samara mostraram isso em uma ocasião que os encontrei 

com colchões e alguns pertences em uma esquina, onde estava sendo concluída uma obra de 

reforma para instalação de uma famosa rede de locadoras de carros. Tiago afirmou que sabia 

que não continuaria lá muito tempo, porque o dono do estabelecimento não ia querer eles 

prejudicando a imagem do seu negócio. 

 

Tiago disse que ali estão ficando apenas três pessoas, mas só durante o dia, 
mas em poucos dias a locadora de carros será inaugurada e certamente o 
dono do lugar não permitirá que eles continuem ali, pois conforme afirmou, 
ninguém vai querer um negócio feio desse na esquina do seu comércio (DC 
12/02/2016, linhas 303-306). 

 

De fato, depois da inauguração, ninguém mais foi visto ali, a não ser apenas de 

passagem. Exemplo desse sentimento foi percebido também em outro momento no relato 

sobre o despejo do grupo que foi encontrado ainda na segunda visita a campo. A indignação 

mostrada não era contra a polícia e sua ação de, nem contra o proprietário da casa em cuja 

calçada ficavam, que não os queria mais ali e por isso acionou a polícia. Com relação a esses 

poderes da cidade, parece haver um grande conformismo diante da extinção de qualquer 

direito que possam ter as pessoas que moram nas ruas. Os responsabilizados pela perda do 

lugar foram os mais frágeis do grupo, que usavam constantemente bebidas alcoólicas e 

geravam brigas entre eles.  

Assim sendo, de fato qualquer tentativa de instalação mais fixa ou uso de qualquer 

lugar vai gerar incertezas, pois se o discurso de que o Morador de rua é desprovido de 

quaisquer direitos consegue ser internalizado no próprio sujeito, que vê a si dessa forma, não 

haverá lugar seguro para ele na cidade. Logo, um fator de proteção num aspecto simbólico 

pode ser não se abrir para que um lugar específico seja investido de tanta afetividade, pois 

sabe que não poderá controlar a ação de outros sobre aquele lugar. Sendo observado assim um 

apego mais direcionado à uma referência mais ampla, a região do entorno da Praia de 

Iracema. Ela parece ser mais receber mais o atributo de “lugar” que as referências específicas.  

Talvez por isso o local das fotografias eram sempre os lugares em que se 

encontravam naquele momento, pois a referência de lugar é mais ampla, apesar daquele lugar 
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que o está acolhendo sempre provisoriamente também assumir uma grande importância, 

porque algumas necessidades mais imediatas estão sendo supridas ali. Porém, se ele perde 

esse local, seja pelo motivo que for, parece não haver justificativas para lamentação, devendo 

imediatamente ser iniciada a procura por outro espaço para chamar de lugar, pelo menos 

enquanto durar essa relação.  

Nesse caso, o território construído e apropriado de maneira mais espaçada parece 

ser a referência de lugar, inclusive os Moradores (de rua) da Praia de Iracema até deram um 

novo significante ao lugar, alguns o chamam de “setor”. Quando essa nomenclatura foi 

questionada, a resposta não foi tão convicta, mas apontou na direção das relações de 

sobrevivência que se estabelecem ali através da reciclagem. Setor é coma se fosse um setor de 

trabalho, que fala do lugar e do trabalho que é exercido ali. De fato, há muitos recicladores 

circulando essa região, porém geralmente em horários noturnos e na madrugada. 

Kasper (2006) observa que habitar é territorial antes de ser funcional, inclusive 

para os habitantes das ruas. Sua noção de território refere-se ao investimento simbólico com o 

lugar, através de formação de relações de cuidado, afetividade, sobrevivência e inventividade 

no ambiente, quando aspectos materiais e subjetivos interagem no espaço. 

 
A observação das práticas habitantes na rua fez emergir a noção de território 
como elemento fundamental do habitar. Evidenciou-se que habitar extrapola 
o atendimento das “necessidades básicas” do ser humano. Repetimos: a 
habitação é territorial antes de ser funcional (KASPER, p.213). 

 

Essa valorização do lugar pelo Morador de rua, mesmo diante de tantas 

inseguranças e incertezas, parece contrastar com os aspectos simbólicos das relações com o 

lugar entre as pessoas domiciliadas. Temos a tendência de não nos apegar mais tanto com as 

regiões onde moramos, é comum que nem conheçamos a vizinhança. Sendo nossa casa, e por 

vezes partes da nossa casa, a receber a maior parte do investimento afetivo e de identificação 

espacial. Estamos talvez nos apegando menos aos lugares de uso coletivo e focalizando mais 

os espaços individualizados. Esse também seria um tipo de Sofrimento Urbano, porém que se 

alastra sorrateiramente entre os citadinos, gerando dores talvez pouco perceptíveis? 

 

Socialização e “Dessocialização” no uso de Drogas 

 

Como apontado em capítulos anteriores, a presença das drogas no cotidiano da 

vida nas ruas é consideravelmente relevante. Equivocadamente, as grandes mídias parecem 
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focalizar apenas o crack, apresentando-o inclusive como o responsável pelas pessoas irem 

para as ruas. Em outros estudos isso foi desmentido, apesar de usuários de crack serem 

facilmente encontrados entre as pessoas na rua, há outras substâncias que compõe esse 

cenário e outras formas de se relacionar com as drogas e não apenas conforme é difundido 

sobre o uso do crack. 

Foram relatas quatro substâncias em nossa pesquisa de campo, somente o uso do 

crack não foi visto, sendo apenas citado: cachaça, cigarro artesanal, maconha e crack. A 

presença dessas substâncias foi percebida como socializadoras ou dessocializadoras, 

conforme observado. 

A droga mais vista entre as pessoas em situação de rua foi o cigarro artesanal, ou 

“pacai”, como é comumente chamado na linguagem da rua. Esse nome deriva de “pacaia”, o 

cigarro de palha artesanal, usado em várias regiões rurais do Brasil, também era uma antiga 

marca de papel para fazer cigarros artesanais. Era comum vê-los com saquinhos de fumo 

desfiado e papel no bolso. Rapidamente era enrolado um cigarro e compartilhado entre eles. 

Os efeitos dessa substância não são intensos, assemelha-se aos do cigarro convencional, 

porém sem muitas substâncias químicas em sua composição. O maior risco apontado está no 

papel utilizado, que geralmente não é asséptico, nem com material apropriado, o qual pode 

conter vários elementos químicos que agridem à saúde do usuário no momento da queima. 

Todas as vezes que seu uso foi observado em nossas visitas de campo ele estava 

sendo compartilhado. Em algumas circunstâncias, geralmente quando não havia muita 

proximidade física, não dava para distinguir quando estava sendo usado o “pacai” ou a 

maconha, dadas as características similares dos cigarros, porém não nos efeitos. Suas formas 

de uso parece estarem ligadas a momentos quando o usuário está tranquilo. Teco, Luíza, 

Canindé e Reginardo foram vistos fumando pacai e compartilhando uns com os outros. Pode-

se dizer que é uma substância socializadora? Representa uma forma de interação social? Ou 

pelo menos afirmar que representa uma forma alternativa do uso de substâncias psicoativas, 

diante das fortes influências da cultura do consumismo? 

A segunda substância mais presente foi a cachaça. Era comum haver garrafas 

parecidas com as de água com cachaça. Essa também era uma substância compartilhada, 

porém, os usuários sob o efeito do álcool mostraram reações de agressividade e vergonha. 

Um exemplo desses dois sentimentos pôde ser percebido quando do contato com 

o primeiro grupo, que foi desfeito, ainda na fase de sondagem de campo. Dois homens 

estavam fortemente embriagados e começaram a trocas socos e empurrões, depois, um deles 
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veio falar comigo, desculpando-se pelo constrangimento, explicando que aquilo seria só briga 

de cachaça, comum na rua, mas sem muitas consequências. 

 
Enquanto voltava a conversar com Tiago, de repente começa uma briga entre 
Valdécio e Zé Naná, mesmo sentados trocavam socos e empurrões, quando 
se levantaram os outros apartaram queixando-se com os dois, pois as brigas 
ali poderiam ser motivo para a vizinhança ou o dono da casa expulsá-los 
dali. Apesar da tensão, conflitos entre eles dois eram sempre frequentes, mas 
nunca deixavam sequelas ou ferimentos graves. Pouco depois disso, 
chegaram dois homens, que eu não conhecia, tinham no máximo 28 anos, 
um deles pai das crianças, eles vinham com materiais recicláveis para juntar 
com as outras carroças. Tiago, que havia pedido para que ninguém brigasse 
na frente das crianças, relatou o ocorrido para o pai dos garotos, que ficou 
muito zangado e quase agrediu fisicamente os dois frágeis brigões. Antes de 
eu ir embora, Valdécio me pediu desculpas, explicando que aquilo era briga 
de cachaça mesmo (DC 20/01/2016, linhas 170-180). 

 

Em outra ocasião, fiz a proposta de participação da pesquisa para Teco, porém 

estava visivelmente muito alcoolizado e acabou recusando a proposta sugerindo que voltasse 

outro dia. Quando o reencontrei, a primeira coisa que disse foi que eu sempre o encontro 

bêbado, com uma postura de vergonha. Nesse dia, Teco não estava tão alterado como no outro 

dia, disse-lhe que isso não seria um problema para mim, e, depois disso, respondeu à pesquisa 

sem impedimentos. 

Reginardo começou a responder ao IGMA bebendo álcool, pouco depois parou e 

focalizou somente em nosso diálogo. Adão disse que sua vida na rua era muito sofrida quando 

ainda era usuário de álcool e outras drogas, hoje se sente melhor por ter abandonado o uso, 

afirmando ter algumas conquistas pessoais, se expondo a menos riscos. A mudança de relação 

com as drogas depois de um envolvimento intenso significou o fortalecimento da sua potência 

de ação, do conatus. 

 
Sim, tenho dinheiro, barriga cheia e tudo. Não bebo nem nada. O lado ruim 
que eu tinha era a droga, mas eu já deixei. Saí da droga. Eu acho que é muito 
ruim. Tô tranquilo, vô vivendo tranquilo, bom demais, o cara acha de beber e 
ainda acha as coisas que não é bem pra vida, nem pra população. Ainda bem 
que eu já saí, num quero mais é nada. Desse jeito aí. Quero é viver tranquilo 
(Adão, IGMA). 

 

O uso das substâncias pode ser considerado um fator de proteção também, 

principalmente pelo risco que é dormir à noite na rua. O ciclo vigília-sono é muito 

prejudicado entre pessoas em situação de rua, seja pelo trabalho ou pelo risco. Pois há 

atividades laborais em feiras e com reciclagem que geralmente são realizadas pela madrugada. 
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E o cair da noite traz consigo muitos riscos, diante dos quais os mais fragilizados podem ficar 

mais vulneráveis, tais como as crianças, adolescentes, idosos, mulheres e pessoas com 

deficiência. Manter-se acordado durante a madrugada pode ser uma estratégia de renda ou de 

proteção, até mesmo de ambas. Para isso, alguns constituem grupos para reversar a segurança, 

há também os que adotam cachorros para ser cão de guarda, entretanto, a estratégia que 

parece mais comum é o uso de drogas estimulantes, uma vez que seu efeito imediato é dar 

mais disposição e passar fome e sono. Talvez esse seja o caminho que vários Moradores de 

rua tenham percorrido até o uso compulsório de drogas, embora percebam logo depois de 

algum tempo os aspectos contraditório do seu consumo, principalmente o enfraquecimento do 

potencial de ação (ESPINOSA, 1677/2009). 

Somente Luíza e Reginardo responsabilizaram o uso de drogas pela sua situação 

de rua. o crack, mesmo assim, o consumo dessa substância não foi associado ao prazer, mas à 

impotência diante dela. Como se o encontro do crack com o corpo deles fosse um mau 

encontro (DELEUZE, 2012), pois o resultado desse uso diminui a potência de agir dos 

sujeitos. Ambos relatam perdas financeiras, familiares e pessoais na relação de consumo de 

crack. Como Luíza diz sobre as cidades e bairros onde morou nos últimos anos: “Todas são 

casas que meu pai me deu e foi tudo na lata” (Luíza, IGMA). Trata-se de uma metáfora, na 

qual uma pequena lata é capaz de caber muitas coisas valiosas, inclusive três casas, porque 

essa é a principal forma de uso do crack entre as pessoas na rua. Sendo também de extremo 

risco à saúde geral, pois a lata geralmente é conseguida no chão ou no lixo e dificilmente 

passa por processo de higienização, além disso, o calor no metal faz emergir produtos tóxicos 

que são fumados junto com a fumaça da pedra de crack. 

A relação de uso de crack entre eles pode ser assemelhada ao que Espinosa 

(1677/2009) de servidão, quando o homem fica a mercê do acaso dos afetos, perdendo a 

gestão da sua vida. Fica vulnerável aos afetos que diminuem a potência de ação, e muitas 

vezes sabendo o que é melhor para si, mesmo assim, faz o pior, por não ter gestão sobre os 

afetos despotencializadores (BOMFIM, 2010). Na relação com o espaço da rua, socialização e 

dessocialização, potencialização e despotencialização parecem ser facetas do uso de drogas no 

cenário urbano.  

Caso se considere que a presença das drogas nunca poderá ser dissociada do modo 

de vida nas ruas, o que sou inclinado a concordar, mas não como fatalismo, e sim como 

realidade do caráter transgressor que a rua pode representar, assim como o do uso de drogas, 

sendo assim, como elas podem ser estimuladas atitudes potencializadoras? Como promover o 
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autocuidado, mesmo em uso de qualquer substância, rechaçando a concepção fatalista e 

condenatória na relação das pessoas com as drogas, fortalecendo as possibilidades de uso de 

substâncias menos nocivas ao organismo, difundindo práticas menos arriscadas no momento 

do uso, alertando para os problemas de desnutrição e desidratação decorrentes dos efeitos? Ou 

seja, trabalhando com a Redução de Danos, que é a orientadora da Política Nacional de Saúde 

Mental. Esses questionamentos também estão presentes na reflexão de Trad (2010), quando 

defende a lógica da redução de danos entre usuários de drogas. 

 

Intensidade e Identidade nas relações de Trabalho 

 

Como já apresentado em diversas pesquisas mencionadas nos capítulos anteriores, 

o Morador de rua não pode ser classificado como indisposto para o trabalho, a realidade que 

se vê é justamente o contrário disso. Quando observamos mais de perto um pouco do contexto 

de vida das pessoas na rua, percebemos algumas nuances que nos ajudam a entender melhor 

esse fenômeno urbano que é o trabalho de rua. As principais atividades relatadas pareceram 

muito ligadas às antigas ocupações nômades: pastoreio (de carros), coleta (de material 

reciclável) e caça (de oportunidades para prestar serviço). O trabalho para esse público parece 

que depende do potencial de adaptação à sua situação habitacional, uma vez que o cotidiano 

na rua varia, a regularidade de tempo e espaço parece comprometida nesses casos. Com o 

baixo grau de escolaridade e sem as garantias de guarda do material e do corpo durante a 

dormida, o trabalho formal mostra-se como quase impossível para quem está nas ruas. 

Cabe observar que houve vários comentários que mostravam que na rua não é 

difícil encontrar renda ou algum trabalho. Apesar de nem sempre os motoristas pagarem o 

trabalho de pastorador de Júnior, ele disse que sempre está recebendo algum dinheiro. Pedro 

Henrique tem dois trabalhos, alguns dias na feira e outros pastorando carros. Houve relatos 

também de possibilidades de trabalho que são geradas a partir do relacionamento com 

porteiros, vigias, pedreiros e outros trabalhadores que lhes são mais solidários. Rômulo disse 

que dá pra sobreviver e ter renda, pois sempre aparece alguma coisa para fazer, e até mesmo 

estava se preparando para substituir um vigia noturno de um estabelecimento comercial 

durante um mês, o que já faz em alguns finais de semana. 

É certo que há aqueles que mostram críticas a essa forma de trabalho mais 

formalizada, como Adão, que apontou seu trabalho de reciclador como uma vantagem de estar 

na rua, pois está mais próximo das áreas de maior circulação de pessoas e mercadorias, como 
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há nas regiões do Centro e da praia, onde os materiais recicláveis são mais abundantes, ao 

contrário dos bairros de periferia, onde não há renda viável com reciclagem. 

Daí também critica o trabalho formalizado por privá-lo de fazer algumas escolhas, 

como passar por uma região que gosta ou parar para conversar, como foi o caso da nossa 

pesquisa. Sua saída de Redenção, pequena cidade do interior cearense em direção à Fortaleza, 

aos 21 anos de idade, foi motivada pela busca de melhores condições de vida. Hoje, aos 52 

anos de idade, relatou que a época que trabalhou de carteira assinada foi na construção civil, 

em alguns arranha-céus da região onde estávamos.  Na composição da sua fotografia, 

percebemos como atualmente a reciclagem se agrega à sua identidade pessoal. Adão solicitou 

que seu carrinho de reciclagem estivesse no seu enquadre, e explicou o porquê, no significado 

da fotografia: “Representando o trabalhador, na vida, na carroça, mostrando o ramo, eu 

trabalho mais nessa carroça” (Adão, IGMA). A relação entre Adão e o trabalho foi 

demonstrada quase numa gratidão à carroça, como se ela tivesse constituído sua identidade 

também, talvez porque através dela ele consegue seu próprio sustento, sem precisar trabalhar 

para outras pessoas. Seus locais de trabalho incluem rotas muito longas, conforme citou nos 

caminhos que percorre na rua. 

Teco, Canindé, Reginardo e Rômulo também são recicladores e assim como 

Adão, mostraram a grande importância do trabalho e da presença da companheira da rua, a 

carroça de reciclagem. Rômulo disse andar sozinho, fazendo um percurso mais curto pela 

manha e tarde, os outros três relataram longos percursos que realizam durante a madrugada e 

parte da manhã.  

As exigências as quais os corpos recicladores na rua são submetidos parecem ser 

muito intensas, talvez até bem próximo dos seus limites, pois enfrentam longas jornadas 

puxando a carroça com o peso dos materiais, sem a segurança de nenhum tipo de calçado 

especial e ainda se expondo à intensa força dos raios solares. Em um dos encontros com 

pessoas na rua, não pude deixar de fazer uma comparação entre as adaptações que os corpos 

da pessoa em situação de rua e do triatleta precisam suportar. 

 
Sentado num banco na calçada de um hotel, [...] vejo um homem passando 
na calçada, parece estar em situação de rua e em um momento de surto, ou 
sob o efeito de alguma substância psicoativa. Ele fala agressivamente, mas 
apenas consigo mesmo, usa frases que parecem desconexas. Em sua blusa 
está escrito TRIATLETA. Não consigo evitar a comparação entre a pessoa 
que vive na rua e o triatleta. Ambos exploram os limites do seu corpo talvez 
ao máximo, enfrentando os desafios impostos e superando limites. Não é 
qualquer corpo que consegue ser triatleta ou “morador” de rua (DC 
12/02/2016, linhas 285-291). 
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Além disso, precisam suportar atitudes de desprezo por parte de alguns, como é o 

caso do vizinho dos Moradores da Rua Camocim, um grande hotel da orla marítima. Na 

adaptação habitacional feita pelos moradores, há dois carrinhos de reciclagem que fazem parte 

do arranjo espacial. Em frente a esse lugar, estão grandes contêineres de lixo, de um luxuoso 

hotel da cidade, que fica na mesma rua. Entretanto, nenhum deles, ou quaisquer recicladores 

da rua, pode ter acesso ao material reciclável desse hotel. Foi Rômulo quem expôs essa 

situação. 

 
Você pode ver que o lixo deles está com cadeado na lixeira aí ó, pra não 
mexer aí. Nem a reciclagem que tem aí ele não libera pra ninguém pegar 
não. E os caras do lixo não deixa pegar não, os caras são ruins. Num ligo 
não, deixa aí, sem fazer nada (Rômulo, IGMA). 

 

Como justificar essa atitude de tamanha intolerância com essas pessoas? Por que 

ao invés de reciclagem, nada desse material é reaproveitado? Rômulo confessou que o vigia 

dá água e restos de comida para eles escondido do dono, pois ele joga tudo no lixo também. 

Mesmo que já tenha acontecido algum problema em outra época, uma atitude mais coerente, 

solidária e urbana, no sentido lefebvreano, para que somente o que não pudesse ser 

aproveitado para a reciclagem fosse para o lixo. Essa situação mostra como o trabalhador da 

reciclagem ainda é alvo de muito preconceito. 

Pedro Henrique também fez referência a outra forma de trabalho na rua, que exige 

muito das forças do seu corpo. Seu trabalho na Feira da Madrugada mostra o quanto seu corpo 

é forçado, pois precisa levar cargas muito pesadas para os feirantes e fregueses. O uso de 

crack fornece energia para o trabalho, porém faz isso suspendendo necessidades básicas para 

o corpo, tais como alimentar-se, nutrir-se e dormir, gerando grandes desgastes físicos e 

servidão (Espinosa, 1677/2009). 

Para os Moradores de rua, o exercício do trabalho parece mostrar uma das faces 

mais cruéis do sofrimento na cidade, pois impõe-lhes atividades que surgem das demandas da 

sociedade consumista, como a reciclagem, por haver grande volume de subprodutos do 

consumo, e o trabalho braçal de carregador nas feiras, uma vez que é a forma mais barata de 

transportar as mercadorias e sempre há braços disponíveis, pois a pobreza mantém esse 

contingente de trabalhadores. 

O Sofrimento Urbano relacionado a formas de trabalho que é contraditoriamente 

produzido pela necessidade da cidade e desprezado por ela. É precarizado, por não cuidar do 
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trabalhador, mas promover a exploração os corpos e apreensão do poder das escolhas, através 

de mecanismos servidão dos afetos, o qual reproduz as situações de sofrimento. Assim, a 

lógica do capital sacrifica o homem, ou o que for preciso, para continuar sua expansão. 

Entretanto, percebemos também que, entre as pessoas que vivem na rua, há um 

potencial para o exercício do trabalho, como observamos. Não se trata de indivíduos que 

optam pela rua por serem malandros e apreciarem a boa vida, a malandragem. Pois, como 

vimos, estar na rua é exatamente o contrário disso, é expor-se a riscos constantes, insistir na 

sobrevivência, por um caminho que passa pelo trabalho. São necessárias novas formas de 

trabalho urbano, que promovam direitos e valorização social para todos os trabalhadores, 

inclusive os da habitam as ruas. 
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6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A realização de pesquisas de campo, com contato direto com pessoas em situação 

de rua, no espaço da rua, não sendo mediada por instituições ou ambientes institucionalizados, 

tal como foi conduzido esse estudo, pode causar ao menos duas incertezas ao pesquisador. 

Uma, por haver uma gama de possibilidades da inviabilização de uma metodologia 

anteriormente planejada. Isso acontece porque o ambiente da rua está sempre mudando, as 

relações são dinâmicas, as configurações socioespaciais são afetadas por diversos fatores, e 

isso pode atingir fatalmente estratégias metodológicas muito rígidas. A outra refere-se às 

inseguranças da rua às quais o pesquisador fica exposto, sendo uma decisão saber que há 

riscos e tentar minimizá-los sem que, com isso, comprometa a realização do estudo ou o 

público participante. Certamente, a sombra dessas incertezas acompanhou toda minha 

caminhada. Porém, pelo estabelecimento de vínculo com os participantes, alguns desses riscos 

foram minimizados, pois pude contar com a ajuda dos Moradores de rua em vários momentos, 

indicando locais e horários, sugerindo formas de abordagem, apontando até mesmo 

possibilidades metodológicas, mesmo quando não se apercebiam disso. 

Atribuo esse apoio a alguns fatores. Primeiro, porque as pessoas na rua são 

prestativas e acolhedoras, elas não são ameaçadoras como o imaginário social sugere. A 

distinção que deve ser feita consiste na diferenciação entre as várias formas de recorrer à rua, 

pois há contextos de tráfico de drogas e de práticas de assaltos que podem ou não ser 

cometidos por quem Mora nas ruas. Outro fator favorável deveu-se à minha experiência 

prévia com a população de rua em geral e também com algumas pessoas que ficavam nos 

lugares onde a pesquisa foi realizada. Isso sugere a necessidade de um tempo relativamente 

mais longo para a realização de pesquisas na rua em relação àquelas mediadas pelas 

instituições, pois o convívio com o espaço da rua além de trazer ao pesquisador maior 

compreensão da vida nas ruas, pode favorecer a construção dos vínculos com os sujeitos. Por 

isso, no contato com as pessoas nas ruas, procurei manter atitudes francas e confiantes, sem 

mostrar receios, embora mantendo condutas de segurança, o que resultou em bons encontros e 

bons vínculos com os participantes da pesquisa. 

O quarto fator relevante diz respeito às características da pesquisa, que 

mostraram-se não apenas coerente, mas também atrativas para os participantes. A fotografia 

foi bem aceita, em alguns casos até empolgante, além disso, dar voz à avaliação afetiva do 

lugar despertou muito interesse em falar até mais elementos que os demandados em cada item 
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do Instrumento Gerador dos Mapas Afetivos. Acredito no potencial do IGMA para a 

realização de estudos em vários contextos, pois tem se mostrado um instrumental bem 

avaliado por outros pesquisadores de diferentes áreas. 

Através da realização dessa pesquisa foi possível confirmar a legitimidade aos 

Moradores de rua como um grupo urbano que têm muito a falar sobre o ambiente, eles 

habitam nas entranhas da cidade, convivem com os efeitos das contradições que nela são 

produzidas, por isso constroem um tipo de conhecimento específico sobre o lugar. Portanto, 

mesmo antes do início da pesquisa, já havia muitas ponderações acerca da coerência na 

construção dos referenciais teóricos e metodológicos. Era necessário que a realidade da vida 

nas ruas fosse o orientadora dessas decisões, e acredito ter conseguido desenvolver esse 

estudo nessa direção. Não se trata de ajustar a teoria à realidade, mas que não se procure 

ajustar a realidade a teorias que não trazem respostas, como defendia Silvia Lane, acerca da 

construção e do desenvolvimento de Psicologia Social brasileira e latino-americana. Ela 

insistia que se articulasse teoria e prática a partir de um compromisso com a sociedade, 

interessando-se pelos graves problemas sociais, que demandam da academia teorias e 

métodos coerentes com nossa realidade (LANE, 2000). 

Diante desses critérios, fazer dialogar a teoria espinosana da afetividade e a 

Estima de Lugar com a realidade da vida nas ruas mostrou-se uma atividade muito 

instigadora, apesar de igualmente desafiadora. Essas construções teóricas apontam para os 

afetos e a ação do sujeito e por isso, quando usadas como lentes para compreender a situação 

de rua, mostrando as contradições da vida na cidade e do modo de vida de Moradores de rua. 

Analisar como as pessoas em situação de rua avaliam o lugar pela via da afetividade, nos faz 

perceber as sutilezas da subjetividade desse público, sem negar sua situação de exclusão 

social. O que significa dizer que o estudo da afetividade é necessariamente uma postura ética, 

que orienta todos os passos da pesquisa (como ação) e do pesquisador (como pessoa). 

Outro grande desafio se observou quando da invenção do caminho metodológico, 

trilhá-lo também não foi fácil. Antes da proposta adotada, foram pensadas várias 

possibilidades, tendo a combinação entre a observação participante e o Instrumento Gerador 

dos Mapas Afetivos, ambos mediados pela fotografia, mostrado potenciais relevantes para os 

objetivos desse estudo. O processo de observação também foi adaptado, tendo sido orientado 

por uma proposta participante, também foram agregados elementos da observação dos 

vestígios ambientais, com a finalidade de ser uma estratégia acessória à observação 

participante. O Diário de Campo foi providencial não apenas como forma de registro das 
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visitas a campo, mas também para avaliação do processo de pesquisar, as reflexões presentes 

nesses escritos assumiram ainda uma função de apontar necessidade de adaptações que se 

revelaram necessárias durante o percurso da pesquisa. 

Através da compreensão da Estima de Lugar de pessoas em situação de rua, pôde 

ser percebido que essa relação pessoa-ambiente se dá em um movimento que parte da 

despotencialização do lugar, quando o sujeito quebra vínculos com seu lugar de origem e 

busca ambientes potencializadores. Compreendendo a situação de rua como condição de 

enfrentamento a situações adversas, vemos aí que já há um movimento de potencialização e 

despotencialização na rua. É quando o sofrimento tira o sujeito do seu lugar, e as 

possibilidades de reconstruir suas referências ambientais são escassas, restando-lhes a rua. 

Assim, estar em situação de rua é procurar lugares que ofereçam as condições necessárias 

para o fortalecimento da potência de ação, embora convivendo com sofrimentos intensos. 

O preconceito, a indiferença, a instabilidade do lugar, a frágil estrutura para o 

autocuidado, o contexto de intenso uso de drogas, a exploração gerada pelo trabalho 

precarizado, o risco de agressões, a insegurança nutricional, o individualismo, o medo vivido 

principalmente durante a noite e a distância do convívio familiar são exemplos de condições 

que geram afetos despotencializadores para a população em situação de rua. Eles produzem 

sentimentos de perturbação, saudade, dor, raiva, lembranças ruins, tristeza em não morar em 

uma casa, conforme relatados nas respostas aos itens do IGMA e nas entrevistas. 

Os aspectos potencializadores apareceram principalmente em relação ao convívio 

em grupo e ao potencial de sobrevivência, seja através das opções de geração de renda ou da 

solidariedade de pessoas ou instituições. Mesmo sendo relatadas contradições no 

relacionamento com pessoas ou grupos que estejam ou não em situação de rua de maneira, 

quando são estabelecidas relações de respeito, cuidado, apoio, união, sentimento de equipe, 

foram relatadas como características potencializadoras da vida na rua. Por haver condições de 

atender a necessidades básicas, principalmente alimentação, a rua também foi referida como 

potencializadora. 

Essa condição dialética entre a situação de rua como potencializadora e 

despotencializadora esteve presente em vários momentos, mostrando que o Morador de rua 

percebe as contradições de estar na rua. Por isso, ele se reinventa na rua e reinventa a rua. 

Essa discussão sugere que a avaliação afetiva do lugar esteja presente nas expressões de 

liberdade e sofrimento entre pessoas em situação de rua, mostrando que o Morador de rua não 

vive apenas em função da subsistência biológica. As relações que estabelece com os lugares 
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são atravessadas por afetos que aumentam ou diminuem seu potencial de ação. A vida na rua 

não é composta apenas por exploração e preconceito, a formação de grupos e uma condição 

socioespacial favorável mostraram potencial para o fortalecimento do esforço em perseverar 

na sua existência, mesmo que essa existência seja em situação de rua. 

Isso foi possível ser percebido também ao conhecermos a história de vida de 

sujeitos em situação de rua, em relação às suas experiências na rua e em outras referências 

residenciais, mesmo antes de serem adotados pela rua como seu lugar. Ao descreverem como 

a rua foi “escolhida” como habitação, era comum identificarem aspectos despotencializadores 

na relação anterior com os lugares. Assim também foram relatadas experiências em outros 

espaços da rua, como geradora de sofrimento, exclusão e violência, ou seja, mesmo na rua, o 

espaço que hoje é potencializador, não vai continuar assim durante muito tempo, sendo a 

busca por outros ambientes algo constante entre nesse modo de vida. Dada a dinâmica de 

constantes mudanças no tecido urbano, alguns relatos mostraram como os lugares mudam 

suas características quanto à potencialização ou não dos sujeitos. 

Essas maneiras mais próprias de avaliar afetivamente o lugar parecem estar 

influenciadas também pelas relações sociais que se estabelecem entre os Moradores de rua e 

os outros moradores da cidade. Como foi referido por um dos sujeitos, a pessoa em situação 

de rua de fato conhece muitos lugares, mas não as pessoas. Anda em várias regiões da cidade, 

porém sua presença é vista negativamente, o que desfavorece os bons encontros. Essa visão 

de preconceito foi citada por quase todos os participantes, como uma das marcas do 

sofrimento na cidade. Assim, nos questionamos se, nas relações de apego ao lugar entre os 

Moradores de rua, as características do espaço apresentam maior relevância do que as 

vivências com as pessoas, visto que as pessoas parecem contribuir pouco nesse processo de 

apego ao lugar, embora não se possa compreender o lugar excluindo-se as pessoas que o 

compartilham. 

A análise da Estima de Lugar construída por esses sujeitos mostrou ainda a rua 

como lugar de potencialização e despotencialização através das imagens de pertencimento e 

agradabilidade, mas também insegurança, sugerindo, ainda, uma ressignificação da imagem 

de destruição, que poderá ser melhor clarificada em estudos posteriores. A Estima de Lugar 

foi mais potencializadora em quatro Mapas Afetivos, a partir das imagens de pertencimento 

(2), agradabilidade (1) e contraste (1), os outros dois apresentaram uma estima 

despotencializadora, com as imagens de insegurança (1) e contrastes (1). Mesmo convivendo 
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com as dificuldades próprias da vida nas ruas, causa surpresa que o resultado potencializador 

da estima de lugar. 

Quando observamos as referências às imagens de agradabilidade e pertencimento, 

compreendemos que se trata de uma relação de comparação com outros lugares, que seriam 

considerados como não agradáveis e de não pertencimento. A construção dessas imagens 

indica que as pessoas nas ruas desenvolvem relação com os lugares buscando condições mais 

potencializadoras. 

Exemplo disso é a ausência de imagens de Destruição entre os mapas construídos. 

Uma explicação poderia ser a pouca quantidade de questionários respondidos, logo 

implicando em menor variedade de respostas. Outra seria a constituição física da região, que 

conta com boa estrutura estética de saneamento básico, asfaltamento das ruas, construções 

arquitetônicas bem cuidadas, além de estar localizada numa área turística de praia, com 

intensa urbanização e opções de lazer. Entretanto, cabe ainda observar que a imagem de 

destruição remete a aspectos que poderiam ser predominantes no ambiente ocupado pelos 

Moradores de rua, pois convivem em meio ao lixo, em lugares pouco preservados, agregando 

consigo itens que são descartados pela sociedade, conforme foi observado em outros estudos. 

Bomfim (2003) identificou em Barcelona e São Paulo a imagem de Destruição 

remetendo-se a características despotencializadoras geradas pela degradação do lugar, excesso 

de concreto, verticalização, destruição da natureza, desigualdades sociais, contradições dos 

agentes de urbanização. Feitoza (2014) percebeu que a destruição para psicólogos 

trabalhadores do SUS expressou-se relacionada aos aspectos físicos e organizativos das 

unidades de saúde, que geram falta de motivação dos profissionais. Martins (2015) encontrou 

a destruição entre pessoas deficientes visuais, quando estes enfatizaram a má infraestrutura da 

cidade, carência de políticas públicas, abundância de lixo, limitações na acessibilidade dos 

ambientes, obstáculos que dificultam a locomoção. Alencar (2010) identificou a destruição na 

análise de estudantes de escolas municipais de Ensino Fundamental a partir da menção que 

fizeram à sujeira, estruturas quebradas ou bichadas, vandalismo, escassez de recursos para os 

órgãos públicos. 

Conforme as referências das autoras acima citadas, não seria estranho se a 

imagem de destruição figurasse entre as mais recorrentes para as pessoas que vivem nas ruas, 

pois elas procuram os lugares mais abandonados e degradados entre as áreas de maior 

urbanização da cidade para se estabelecer. Entretanto, isso não foi observado na prática, a 

destruição sequer apareceu entre as respostas. Talvez porque, para elas, a destruição já esteja 
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implícita, e os padrões dessa imagem passem a ser outros, tornando a imagem do lugar 

degradado uma referência diferente daquela encontrada entre a população domiciliada, para a 

qual a destruição está explícita. Ou seja, o que poderia ser julgado como desorganizado e 

abandonado seria para o Morador de rua sinônimo de oportunidade, acolhimento, geração de 

renda e sossego, pois ali conseguem estar invisíveis quando for necessária essa condição. 

Sendo esse tipo de lugar, assim, potencializador e não despotencializador como a imagem de 

destruição sugere. Provavelmente a análise dessa categoria em estudos futuros aponte para seu 

melhor entendimento. 

Outra dica partiu de um dos participantes, Reginardo, enquanto indicava outros 

grupos que poderiam participar da pesquisa. Indiretamente sugeriu a realização de uma 

pesquisa especificamente com os “povos da areia”, pessoas em situação de rua que ficam mais 

fixadas nas praias da cidade, elas circulam pouco entre as ruas, sugerindo que desenvolvam 

várias estratégias de sobrevivência e trocas afetivas sem se afastarem muito da faixa de areia. 

O que mostraria outro modo de viver a cidade, a partir de uma vivência com fatores 

ambientais mais intensos, como a areia, o vento e a água do mar. Essa poderia ser uma 

temática interessante para estudos futuros, pois teria o mesmo público como referência, porém 

o ambiente seria outro e possivelmente outras relações. 

Por ter se concentrado mais numa região que concentra historicamente grandes 

investimentos urbanísticos, outra perspectiva interessante para pesquisas futuras poderia ser 

de entender a Estima de Lugar de Moradores de rua das regiões mais periféricas da cidade. Na 

revisão bibliográfica, observou-se que essas regiões não são de grande interesse porque a 

maior concentração de população de rua geralmente está nas áreas mais comerciais e nobres 

da cidade. Entretanto, esse estudo poderia apresentar elementos de contrastes entre o centro e 

a periferia na perspectiva da afetividade. 

A realização desse estudo sugeriu também reflexões para o trabalho de políticas 

públicas e outros atores sociais que atuam junto à população em situação de rua. Muitos 

desses grupos talvez ainda considerem a pessoa que está na rua como vítima, coitado, 

despotencializado, fraco, abandonado, que carece de alguém que lhe tome pela mão e conduza 

suas decisões. Nesse estudo, esse personagem não foi encontrado, contrário a isso, o Morador 

de rua mostrou-se como um ser ativo, apesar das mazelas sociais que pesam sobre ele, que 

tem interesse sim em ter acesso a bens e serviços, mas sem cerceá-lo em sua potencialização. 

Acredito que uma atuação que promova a potencialização dos sujeitos, através da relação 



149 
 

 
 

afetiva com os lugares e com os diversos grupos sociais, seja o caminho para a promoção de 

maior autonomia dos indivíduos e das coletividades.  

É necessário que principalmente as políticas públicas voltem suas observações 

também para o território e não apenas diretamente para os indivíduos na rua, mas não apenas 

do território enquanto números e dados epidemiológico-demográficos. As intervenções no 

tecido urbano referem-se também ao campo da afetividade, da saúde, da promoção da 

equidade, de fornecer condições para que a cidade seja acolhedora com todos os seus 

moradores, inclusive os que estão na rua. O território fala também das relações que ali são 

estabelecidas, das lutas pelo poder, das iniquidades, das possibilidades, podendo em algumas 

situações o território ser fonte de liberdade ou de sofrimento, ou seja, potencializador ou 

despotencializador. 

E o Sofrimento Urbano? Podemos afirmar sua constituição? 

Foi observado que, quando as pessoas em situação de rua valorizam a sensação de 

liberdade que essa condição lhes sugere, elas parecem estar defendendo seu próprio 

sofrimento, não percebendo as causas dessa dor, ou seja, prestam submissão às paixões tristes, 

constituindo-se uma condição de servidão, na linguagem espinosana. Em outros momentos, 

ao falar do lugar onde vivem, viveram ou mesmo da cidade, percebeu-se a dor de estar no 

lugar, mas não ser reconhecido, fazer parte do cenário, mas como o contraponto negativo, nas 

palavras de Sawaia (1999), apêndice inútil da sociedade, o que causa também sofrimento. 

Lutar para gozar das benesses da cidade, suas conquistas, recursos, lazeres, sua 

bela imagem turística, causa-lhes novamente muito sofrimento. Embora ocupem os lugares 

urbanizados da cidade, mas de que forma? Em meio ao abandono, expondo seu corpo ao olhar 

do outro e às intempéries climáticas, sujeitando-se ao trabalho explorado e desvalorizado. 

Habitando em meio a muitos hotéis luxuosos, mas dormindo em abrigos e camas 

improvisados, sem qualquer serviço de quarto, a não ser quando passa o “carro da sopa” ou os 

irmãos caridosos. Estão entre vários restaurantes de alta qualidade e sofisticação 

gastronômica, mas não encontram garantias de segurança alimentar e nutricional.  

Enfim, vivem e sofrem com os contrastes da cidade. Talvez sejam ícone máximo 

do Sofrimento Urbano e de seu enfrentamento, pois insistem na possibilidade de viver na 

cidade, mesmo com as muitas limitações. Deixam exposto o modelo de sociedade em 

decadência, pautada no consumo, no individualismo e enfraquecimento da participação dos 

moradores sobre as decisões que afetam a coletividade. Apontam também caminhos para 
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reinventar a vida na cidade, no espaço público, na ressignificação do consumo, através da 

reciclagem, prática de trabalho muito comum entre esse público. 

Mesmo com as profundas contradições da vida nas ruas, os Moradores de rua 

parecem ser representantes do que Lefebvre (2008; 2011) denominou como esforço para a 

realização da sociedade urbana. Em seu enfrentamento do Sofrimento Urbano, sua 

socialização é da ordem do inesperado diante daquilo que foi projetado para a cidade, sua 

presença nos grandes centros mostra o que falhou no projeto urbanístico asséptico. Seu 

movimento migratório das periferias para os centros mais urbanizados mostra o desejo da 

população mais pobre e oprimida de apropriação de cidade, e não apenas de uma parte dela. 

Essa população que historicamente sofre no urbano. Não deixa de ser ao mesmo tempo 

resistência e insistência, embora como produto da desigualdade e exclusão social, o Morador 

de rua traz consigo o criativo na cidade, a expressão de uma vida urbana em construção, mas 

para isso, suas perdas e sofrimentos são intensos. Pagam um alto custo, sendo expressão da 

busca pelo direito à cidade, tentativa de realização do urbano através da participação na 

construção da cidade e negação da cidadania, aí residem marcas do Sofrimento Urbano. 
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APÊNDICE A 

 
INSTRUMENTO GERADOR DOS MAPAS AFETIVOS FOTOGRÁFICOS 

(adaptado a partir de Bomfim, 2010) 
 

 
 
1-Primeiramente, obrigado pela sua colaboração. Abaixo você deverá colocar uma fotografia 
que mostre sua forma de ver, sua forma de representar ou sua forma de sentir o ambiente 
fotografado. 
 
 
  

Participante Nº______   Idade:______   Sexo:_____   Tempo na Rua:______   Em Fortaleza:______ 
Cidade de origem:_______________________           Bairro:________________________________ 
Escolaridade:___________________________    
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2-As seguintes perguntas fazem referência à fotografia que foi feita por você. Não existem 
respostas certas ou erradas, boas ou ruins, mas sim, suas opiniões e impressões: 
 
2.1- Explique brevemente que significado a fotografia tem para você. 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
2.2- Descreva que sentimentos a fotografia lhe despertou. 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
2.3 - Escreva seis palavras que resumam seus SENTIMENTOS em relação à sua fotografia. 

1- __________________________                  4- ____________________________ 

2- __________________________                  5- ____________________________ 

3- __________________________                  6- ____________________________ 

 
3-Abaixo as questões serão sobre o ambiente fotografado. Lembre-se que não existem 
respostas certas ou erradas, boas ou ruins, mas sim a sua opinião. 
 
3.1-Você fotografou _________. Caso alguém lhe perguntasse o que pensa disso, o que diria? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3.2-Se você tivesse que fazer uma comparação entre _____________ e algo, com o que você 
compararia? Por quê? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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3.3-Descreva o(s) caminho(s) que você percorre com frequência (utilize nomes de lugares de 
origem e destino e detalhes que chamem a sua atenção durante o trajeto) na rua e a finalidade 
com que o faz. 
 
Caminho 1 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Caminho 2 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
4-Em quais locais você já viveu em Fortaleza? Você considera a rua seu lugar de moradia? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5-Destes, qual o melhor lugar? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
6-Destes, qual o pior lugar? Por quê? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
7-Quais as vantagens e desvantagens de estar onde vive atualmente? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

8-Você gostaria de dizer mais alguma coisa sobre o lugar onde você mora? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  
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Apêndice B 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 
Você está sendo convidado por mim, Antonio Fábio Coelho Paz, a ser participante de uma pesquisa. 
Você não deve participar contra a sua vontade. Sua colaboração na pesquisa deve ser livre e 
espontânea e a qualquer momento você poderá ter acesso às informações referentes aos procedimentos 
da pesquisa. Leia atentamente as informações abaixo e faça qualquer pergunta que desejar para que 
todos os passos desta pesquisa sejam esclarecidos. A pesquisa tem como título: “Liberdade ou 
Sofrimento Urbano? Um estudo da estima de lugar de pessoas em situação de rua”, objetiva 
compreender a estima de lugar de pessoas em situação de rua em Fortaleza. Melhor explicando, nosso 
empenho é entender os sentimentos e emoções das pessoas em situação de rua em Fortaleza, para 
compreender como esses aspectos se relacionam com os lugares onde transita a população em situação 
de rua. 
 
Caso aceite colaborar com este estudo, você responderá a uma entrevista, irá fazer fotografias dos 
espaços públicos que lhe são mais significativos e preencherá o Instrumento Gerador dos Mapas 
Afetivos Fotográficos, que é um questionário com perguntas sobre a fotografia e o ambiente 
fotografado. Serão realizadas gravações em áudio desses momentos, com a sua permissão. Os dados 
obtidos nesta pesquisa serão usados apenas para a dissertação de mestrado do pesquisador, vinculado 
ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Ceará (UFC), sob a 
orientação da professora Dra. Zulmira Áurea Cruz Bomfim. Não será divulgada nenhuma informação 
que possa identificar você, fica garantido que as informações não permitirão sua identificação, a não 
ser entre os responsáveis pela pesquisa, a divulgação das mencionadas informações só será feita entre 
os profissionais estudiosos do assunto. 
 
Sua participação não lhe trará qualquer risco ou desconforto, mesmo assim a qualquer momento você 
poderá recusar a continuar participando da pesquisa e, também poderá retirar o sua permissão, sem 
que isso lhe traga qualquer tipo de prejuízo. A pesquisa também não lhe dará qualquer pagamento. 
Oferecemos como principal benefício os resultados que, esperamos, contribuirão para o conhecimento 
e as discussões acerca do tema pesquisado.  
 
Responsável pela pesquisa: Antonio Fábio Coelho Paz (afabiocpaz@gmail.com; 988428048). 
Instituição: Universidade Federal do Ceará-UFC, Programa de Pós-graduação em Psicologia. 
Endereço: Avenida da Universidade, 2762 – Benfica, CEP: 60.020-180 telefones: (85) 3366-7661 ou 
(85) 3366-7651. 
 
 
 
 
 
 
O abaixo assinado ___________________________________,______anos, RG:_______________, 
declara que é de livre e espontânea vontade que está participando como voluntário da pesquisa. Eu 
declaro que li cuidadosamente este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e que tive a 
oportunidade de fazer perguntas sobre o seu conteúdo, como também sobre a pesquisa, e recebi 
explicações que responderam por completo minhas dúvidas. E declaro, ainda, estar recebendo uma via 
assinada deste termo. 
 

Fortaleza, _____/_____/________ 
 
Assinatura participante da pesquisa:_____________________________________________________ 
Assinatura pesquisador:_______________________________________________________________ 
  

ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida, sobre a sua participação na pesquisa, 
entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC – Rua Coronel Nunes de Melo, 1000 
- Rodolfo Teófilo, fone: 3366-8344. 
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Apêndice C -  Quadro síntese de categorias 
Dia Data Objetivos Atividades 

realizadas 
Resultados 

obtidos 
Observações Destaque no Diário de Campo – 

Conteúdo 

1º Segunda-
feira, 

04 de 
janeiro de 
2016 

Início: 
16:00 

Enc.: 
18:45 

Desenvolver 
estratégias 
para as visitas 
a campo. 

 

Explorar o 
território 
indicado e seu 
entorno. 

 

Estabelecer 
área de 
referência para 
o estudo. 

 

Identificar 
pessoas em 
situação de rua 
ou vestígios de 
sua presença, 
mas não 
procurar 
contato direto. 

Início do 
contato com o 
campo. 

 

Observação do 
local de 
referência e do 
seu entorno. 

 

Caminhada em 
um trecho de 
quase 2 
quilômetros. 

Leitura 
socioespacial 
de diferentes 
territórios na 
Praia de 
Iracema e 
proximidades. 

 

Identificação 
de uma região 
de 
urbanização 
mais 
estruturada e 
outra 
apresentando 
terrenos 
baldios, ruas 
irregulares, 
prédios 
abandonados. 

 

Definição de 
um território 
para investir 
nas visitas a 
campo. 

 

Identificação 
de um casal 
dormindo. 

Depois de quase 
dois anos sem 
estar em campo, 
reencontro o 
campo e Amim 
mesmo, porém 
assumo um papel 
diferente, o de 
pesquisador. 

 

Consultar a 
história dos 
quatro nomes de 
ruas. 

 

Casal dormindo 
no chão, na área 
externa de uma 
cafeteria 
abandonada. 

 

Grupo usando 
álcool e outras 
drogas. 

Conteúdo: Leitura socioespacial 

“Entretanto, quanto mais distante 
do ponto de partida, maior a 
configuração de uma urbanidade 
para as classes mais elitizadas. Não 
havia sinais da presença da 
População em situação de Rua na 
quase totalidade do trecho 
percorrido.” (linhas 35-38). 

 

Conteúdo: Leitura socioespacial 

“A primeira impressão geral sobre 
essa região é que coexistem 
situações contraditórias facilmente 
perceptíveis” (linhas 48-50). 

“Há terrenos baldios, casas 
abandonadas, estabelecimentos 
comerciais aparentemente 
esquecidos, becos, travessas, casas 
pequenas, ocupações de pessoas 
claramente com menor poder 
aquisitivo. Há também mais 
pessoas andando nas ruas, mais 
convívio entre as diferenças. Ou 
seja, riqueza e pobreza, urbanização 
e abandono dividem o mesmo 
território. Foi nesse lugar que 
encontrei a População em Situação 
de Rua e seus rastros” (linhas 53-
58). 

 

Conteúdo: Privacidade/ 
Expansividade e Intimidade/ 
Superficialidade na Rua 

“[...]identifiquei um casal dormindo 
em dois colchões desgastados, 
ambos cobertos com lençóis finos e 
rasgados, havia também alguns 
pertences próximos a eles. 
Dormiam profundamente, 
ignorando o intenso roncar dos 
motores dos automóveis grandes e 


	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA
	ANTONIO FÁBIO COELHO PAZ
	Liberdade ou Sofrimento Urbano?
	FORTALEZA-CE
	Liberdade ou Sofrimento Urbano?
	Fortaleza-CE
	Liberdade ou Sofrimento Urbano?
	AGRADECIMENTOS
	RESUMO
	ABSTRACT
	LISTA DE FIGURAS
	LISTA DE QUADROS
	SIGLAS E ABREVIATURAS
	SUMÁRIO
	1. INTRODUÇÃO
	Vai oiando coisa a grané
	Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira
	2. Fortaleza, a Rua e seus habitantes
	Constituição Federal Brasileira de 1988, Art. 5º, XI.
	2.1 A casa no meio da rua: transform-ações no cenário urbano
	2.2 História residencial humana: do nomadismo às residências, da casa à rua
	2.3 Mas quem é a população de rua?

	3. Liberdade e Sofrimento no Urbano, relações com a Estima de Lugar
	Espinosa
	3.1 Considerações sobre a questão urbana
	3.2 Estima de lugar: a afetividade e o urbano
	3.3 As contradições do urbano: liberdade e sofrimento a partir dos afetos
	3.4 A liberdade segundo a visão espinosana
	3.5 Excertos para o delineamento do Sofrimento Urbano

	4. Em busca de um Desenho Metodológico para a pesquisa em situação de rua
	4.1 Público participante

	Quadro 2: Perfil dos participantes
	4.2 Caracterização do campo: breves considerações sobre a Praia de Iracema e sua influência na vida da cidade
	4.3 Leitura socioespacial de inserção no campo para a construção dos dados: em enfoque etnográfico

	Fonte: elaborado pelo pesquisador a partir do site googlemaps.
	Figura 2: Configuração socioespacial
	Fonte: fotografado pelo autor
	Fonte: Fotografado pelo autor
	Figuras 5 e 6: Exemplos da configuração socioespacial
	Fonte: Fotografado pelo autor.
	Fonte: Fotografado pelo autor.
	Figura 9: Casal dormindo na Rua Francisco Virgílio Vasconcelos
	Fonte: Fotografado pelo autor.
	4.4 Observação e Diário de Campo
	4.5 Adaptações do Instrumento Gerador dos Mapas Afetivos (IGMA) com fotografia
	4.6 As ações de campo para construção dos dados
	4.7 Análise dos dados

	Quadro 3: Esquema de sistematização dos diários de campo
	Quadro 4: Modelo de elaboração dos Mapas Afetivos
	4.8 Procedimentos éticos

	5. A Rua como Casa: Potência de ação ou de padecimento? Liberdade ou Sofrimento?
	5.1 Imagens da vida nas ruas em Fortaleza a partir do IGMA
	Imagem de Agradabilidade

	Figura 10: Fotografia do Mapa Afetivo de Pedro Henrique
	Fonte: fotografado pelo participante da pesquisa Pedro Henrique
	Imagens de Pertencimento

	Fonte: fotografado pelo pesquisador conforme orientação dos participantes da pesquisa
	Figura 12: fotografia do Mapa Afetivo de Rômulo
	Fonte: fotografado pelo pesquisador conforme orientação do participante Rômulo
	Imagem de insegurança

	Figura 13: Fotografia do Mapa Afetivo de Júnior
	Fonte: fotografado pelo pesquisador conforme solicitação do participante Júnior
	Imagens de Contraste

	Figura 14: Fotografia Mapa Afetivo de Luíza
	Fonte: fotografado pela participante Luíza.
	Quadro 9: Mapa Afetivo de Luíza
	Figura 15: Fotografia do Mapa Afetivo de Adão
	Fonte: fotografado pelo participante Adão
	Quadro 10: Mapa Afetivo de Adão
	5.2 Potência e Sofrimento no Urbano: contradições da vida nas ruas
	Privacidade/Expansividade e Intimidade/Superficialidade na Rua
	Risco e Proteção quanto às Inseguranças da rua
	Socialização e “Dessocialização” no uso de Drogas
	Intensidade e Identidade nas relações de Trabalho

	6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS
	REFERÊNCIAS
	CHAUÍ, Marilena. Espinosa: uma filosofia da liberdade. São Paulo: Ed. Moderna, 1995.
	CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais. São Paulo: Cortez, 2001.
	LEFEBVRE, Henri. A Revolução Urbana. Belo Horizonte: UFMG, 2008.
	________________. O direito à cidade. São Paulo: Centauro, 2011.
	NETTO, Raymundo. Centro. Fortaleza: Secultfor, 2014. 192p
	TUAN, Yi-Fu. Espaço e Lugar: a perspectiva da experiência. São Paulo: Difel, 1983.
	APÊNDICES
	APÊNDICE A

	INSTRUMENTO GERADOR DOS MAPAS AFETIVOS FOTOGRÁFICOS
	Caminho 1
	Apêndice B

	TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)
	Fortaleza, _____/_____/________
	Apêndice C -  Quadro síntese de categorias
	APÊNDICE D

	Diário de campo Pesquisa de Mestrado 2016
	Fortaleza, 04 de janeiro de 2016.
	Fortaleza, 20 de janeiro de 2016.
	Fortaleza, 27 de janeiro de 2016.
	Fortaleza, 10 de fevereiro de 2016.
	Fortaleza 12 de fevereiro de 2016.
	Fortaleza, 07 de março de 2016.
	Fortaleza, 31 de março de 2016
	Fortaleza, 08 de abril de 2016.
	Fortaleza, 14 de abril de 2016
	Fortaleza, 04 de maio de 2016.
	Fortaleza, 05 de maio de 2016.

