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Ao perguntar pela identidade para conhecer um fenômeno, penetras nas filigramas das 

relações do poder, e as respostas obtidas podem questionar ou repor significados 

hegemônicos que as sustentam. Identidade esconde negociações de sentido, choques de 

interesses, processos de indiferenciação e hierarquização das distinções, configurando-se 

como estratégia sutil do processo de regulação e de emancipação social (BaderSawaia, 

1995). 

 



 
 

RESUMO 

 

MOURA JR., J. F. Reflexões sobre a pobreza a partir da identidade de pessoas em 

situação de rua de Fortaleza. 2012. 159f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-

Graduação em Psicologia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2012. 

 

A pobreza concebida no modelo multidimensional acarreta formas específicas de constituição 

identitária, geralmente estruturadas em perspectivas opressoras de manutenção do status quo e 

de enfraquecimento das potencialidades dos indivíduos a partir do processo de estigmatização 

do pobre. As pessoas em situação de rua estão posicionadas na representação mais opressora 

dessa realidade de pobreza, pois são privadas de condições básicas de moradia, alimentação, 

segurança, assistência, saúde e educação, como também são constantemente alvo de agressões 

e de práticas discriminatórias. Partindo desses pressupostos, estabelece-se a pergunta: Como 

se constitui a identidade de pessoas em situação de rua de Fortaleza a partir da realidade de 

pobreza? Assim, o objetivo geral é analisar a identidade de pessoas em situação de rua de 

Fortaleza a partir da realidade de pobreza. Os objetivos específicos são: descrever a realidade 

de pobreza vivida pelas pessoas em situação de rua; analisar os processos de construção da 

identidade das pessoas em situação de rua; e relacionar a realidade de pobreza e suas 

repercussões na identidade das pessoas em situação de rua. O percurso metodológico da 

pesquisa é embasado pelo âmbito qualitativo, utilizando as técnicas de entrevista narrativa, de 

observação participante e de diários de campo. Foram entrevistados quatro pessoas e 

realizadas observações participantes em diversas situações. A pesquisa ocorreu no Abrigo 

Provisório para pessoas em situação de rua removidas da Praça da Bandeira e no Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social para população de Rua (CREAS-POP). 

Ambos estão vinculados a Secretaria Municipal de Assistência Municipal da cidade de 

Fortaleza. A análise dos sentidos da pesquisa foi baseada na análise temática narrativa. Como 

resultado, é verificado a preponderância de papéis sociais, personagens e formas de 

reconhecimento relacionados de forma depreciativa a identidade socialde pobre e de morador 

de rua, gerando práticas de discriminação, de agressão e de ofuscamento das compreensões 

das pessoas em situação de rua como portadoras de potencialidades. É também observado a 

utilização da situação de rua por esses indivíduos como espaço de construção de vínculos, de 

manifestação de liberdades e de afetividade. É apontado, por fim, a necessidade de fomento 

de processos cooperativos, dialógicos e críticos para superação dessa situação de opressão. É 

prestado agradecimentos à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES).   

 

Palavras chave: Identidade. Pobreza. Situação de Rua. Psicologia Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

MOURA JR., J. F. Reflections on the poverty from the identity of homeless people from 

Fortaleza. 2012. 159f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Psicologia, 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2012. 

 

Poverty, understood on multimensional shape, leads to specific forms of identity formation, 

usually structured in oppressive prospects of maintaining the status quo and weakening the 

potential of individuals through the process of stigmatization of the poor.Homeless people are 

positioned in the most opressive representation from that reality of poverty, because they are 

deprived of basic conditions of housing, food, safety, service, health and education, likewise 

are constantly target of attacks and discriminatory practices.Based on these assumptions,it 

establishes the question: How does it constitute the identity of homeless people from 

Fortaleza on the reality of poverty?Thus, the general objective is to analyze the identity of 

homeless people from Fortaleza on the reality of poverty. The specific objectives are: to 

describe the reality of poverty lived by homeless people ; to analise the processes of identity 

construction of homeless people ; and to relate the reality of poverty and its impact on the 

identity of homeless people.The methodological course of the research is grounded within the 

qualitative scope, using the techniques of narrative interview, participant observation and field 

diaries. Four people were interviewed and conducted participant observations in various 

situations.The research took place in temporary shelter for homeless people removed from the 

Bandeira's Square and Centro Especializado de Assintência Social parapopulaçãoemsituação 

de rua - CREAS-POP (Center for Specialized Social Assistance Reference for the homeless). 

Both are linked to the Municipal Assistance the City of Fortaleza.The analysis of the research 

was based on thematic analysis of narrative. As a result, it is verified the preponderance of 

social roles, characters and related forms of recognition in a derogatory manner on the social 

identity of the poor and homeless, generating practices of discrimination, aggression and glare 

of comprehension of homeless people as carrying capabilities.It also noted the use of the 

streets by these individuals as a space for building bonds, manifestation of freedoms and 

affection. It may be noted, finally, the need for promotion of cooperative processes, dialogical 

and critical to overcoming this situation of oppression. It isprovidedthankstoCoordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superiorthe (CAPES). 

 

Keywords: Identity. Poverty.Street situation.Social Psychology. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho surge de minha indignação pela existência da pobreza.  Vivo no terceiro 

estado brasileiro mais pobre onde, segundo Santos, Manso e Marino (2010), 908.985 

cearenses lutam pela sobrevivência com aproximadamente R$ 60,00 mensais. No Brasil, 

segundo o jornal Estadão (2011), há 16,2 milhões de pessoas em condições de extrema 

pobreza. Já, na América Latina de acordo com os dados da Comissão Econômica para 

América Latina e Caribe (2011), 73 milhões de pessoas vivem nessa mesma situação. Essa 

realidade dizimante traz repercussões na forma de constituição do psiquismo humano. 

Corroborando com essa consideração, Vygotsky (2004) afirma que a realidade desempenha 

um papel central na maneira como a pessoa se constitui psicologicamente.  

Assim, a pobreza é abordada como multidimensional e abrangente, não somente 

voltada para o âmbito monetário, mas constituinte de uma ordem simbólica, social, política e 

ideológica de privação segundo Sen (2000). Do mesmo modo, de acordo com Góis (2008) e 

Martín Baró (1998), a pobreza está arraigada não somente na concretude do dinheiro. Seu 

potencial nocivo está amalgamado nas crenças, nas práticas e nos relacionamentos 

interpessoais da população latino-americana. 

No entanto, antes de discorrer sobre as repercussões da realidade de pobreza na vida 

dos indivíduos, o ser humano é compreendido como potencial e portador de uma capacidade 

significativa de enfrentamento das situações adversas segundo Vieira e Ximenes (2008) e 

Guzzo e Lacerda Jr. (2009). Além disso, essa realidade latino-americana é constituída de 

práticas de libertação e de cidadania, promotoras de formas de vida mais fortalecidas, 

autônomas, críticas, podendo a Psicologia contribuir de maneira relevante com esse processo 

de libertação. 

Dessa maneira, atuando como psicólogo comprometido com a transformação da 

realidade, minha atuação acadêmica e profissional, então, foi balisada por essas premissas. O 

Núcleo de Psicologia Comunitária (NUCOM
1
) tem um lugar central nessa caminhada, pois é 

um espaço de aprendizagem, de atuação e de fortalecimento para o prosseguimento desse 

compromisso ético e político com as pessoas inseridas em condições de opressão. Minhas 

vivências de pesquisador desde tempos da graduação em Psicologia na Universidade Federal 

                                                           
1
É um Núcleo da Universidade Federal Ceará de Ensino, de Pesquisa e de Extensão. Sua origem está relacionada 

aos projetos de extensão desenvolvidos da década de 80 em comunidades em situação de pobreza na periferia de 

Fortaleza. Atualmente, desenvolve atividades em comunidades urbanas e rurais do Ceará também em situação de 

pobreza. 
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do Ceará – UFC também trouxeram a sensibilidade e o método para posicionar as pessoas 

pobres em um lugar de destaque, onde suas vozes pudessem ser escutadas e propagadas.  

Fornecer visibilidade a esses indivíduos pobres na realidade acadêmica e científica 

torna-se premente. Segundo Dantas, Oliveira e Yamamoto (2010) em uma pesquisa sobre o 

lugar da pobreza na produção científica brasileira em Psicologia, essa temática é exposta de 

forma não central, sendo utilizada de maneira utilitarista e acrítica. Essas considerações 

também foram encontradas por mim e pela minha colega de Mestrado Elívia Camurça Cidade 

em uma pesquisa realizada no dia 03 de maio de 2011 na base de dados do Scielo verificando 

o descritor Pobreza como Assunto e o descritor Psicologia na forma de Resumo, foram 

encontrado somente quatro produções científicas.  Esse mesmo arranjo de descritores foi 

utilizado no Periódico CAPES na base de dados Cambridge Journals Online com área de 

Conhecimento Multidisciplinar e no Highwire Press com a mesma área de Conhecimento, e 

não foi encontrada nenhuma produção científica. Na área de Ciências Humanas na base 

PsycArticles (APA), foi encontrado somente uma produção científica relacionada a esses 

descritores.  

Assim, compreendo como necessária a elaboração de produções acadêmicas mais 

voltadas para o entendimento e para a transformação dessa realidade de pobreza, pois,em uma 

sociedade em que impera essa condição de pobreza, há formas específicas de estruturação do 

psiquismo. É verificada, então, a preponderância de um caráter ideológico para a estruturação 

da identidade nessas condições. Para Martín Baró (1998), o problema dessa relevância 

ideológica consiste na existência de um modo de subjetivação dominante voltado para a 

manutenção e reprodução do status quo. A realidade de pobreza, igualmente, pode estar 

estruturada em um âmbito ideológico, repressor, que situa o ser humano em uma posição de 

marginalização e de opressão. Essas condições de pobreza repercutem de forma específica na 

constituição da identidade do ser humano. 

A identidade é abordada, dessa maneira, a partir da compreensão materialista histórica 

e dialética (GÓIS, 2012). Segundo Ciampa (1984, 1987), ela é entendida em constante 

metamorfose a partir de um jogo de interrelações de personagens e de papéis sociais em um 

movimento de ocultamento e de revelação. Ela é constituída pela realidade social, sendo seu 

estudo considerado uma investigação da sociedade. O sistema capitalista é compreendido 

como opressor da identidade, tornado-a estática e fetichizada como forma de manutenção da 

realidade social desigual e marginalizante.  
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Percebo, assim, as pessoas em situação de rua
2
 como representantes da posição mais 

adversa na estruturação dessa realidade de pobreza, pois estão situados num contexto de 

múltiplas adversidades e de múltiplas forças opressoras no nível material, simbólico, político 

e social. Essas pessoas podem se tornar signo da privação proporcionada pela pobreza por 

meio da ausência de moradia, de renda adequada, de serviços de saúde, de educação, de 

segurança e de assistência. Seu modo de vida permite uma compreensão abrangente da 

realidade de pobreza na constituição de sua identidade. 

Segundo Mendonça (2006) e Esmeraldo Filho (2006, 2010), as pessoas em situação de 

rua são consideradas uma população heterogênea. Há pessoas que optam por morar na rua; 

que chegam à rua por conta do desemprego; que tem a rua como destino em virtude do uso de 

drogas; e que, em virtude da desagregação familiar e comunitária, terminam permanecendo na 

rua. Assim, apesar dessa heterogeneidade, Mattos e Ferreira (2005) e Pereira (2007) 

concebem que essas pessoas têm em comum o fato de estarem inseridas em condições de 

pobreza extrema.  

O problema de pesquisa, então, está no fato de que a realidade de pobreza pode 

acarretar formas específicas e opressoras de constituição da identidade, enfraquecendo as 

potencialidades dos indivíduos; mantendo as condições de opressão existentes na sociedade; e 

reproduzindo práticas discriminatórias voltadas aos indivíduos pobres. As pessoas em 

situação em rua são abordados como representantes da posição mais adversa nesse contexto 

de pobreza. Este estudo, então, parte da seguinte pergunta: Como se constitui a identidade de 

pessoas em situação de rua de Fortaleza a partir da realidade de pobreza? O objetivo geral é 

analisar a identidade de pessoas em situação de rua de Fortaleza a partir da realidade de 

pobreza. Os objetivos específicos são:descrever a realidade de pobreza vivida pelas pessoas 

em situação de rua; analisar os processos de construção da identidade das pessoas em situação 

de rua; e relacionar a realidade de pobreza e suas repercussões na identidade das pessoas em 

situação de rua. 

Os locais para a efetivação desse processo de investigação foram o Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social para população de rua (CREAS-POP) e o 

Abrigo Provisório para pessoas em situação de rua removidas da Praça da Bandeira. Ambos 

são equipamentos vinculados a Secretária Municipal de Assistência Social da Prefeitura 

Municipal de Fortaleza. 

                                                           
2
Utilizo o termo pessoas em situação de rua em detrimento da nomeclatura morador de rua por abordar a 

vivência de rua como um estado momentâneo, não tornando permanente esse contexto de vida. 
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Escolho, então, a realidade de pobreza e a identidade das pessoas em situação de rua 

como duas grandes temáticas de pesquisa. Faço esta escolha a partir de um compromisso 

pessoal, acadêmico e profissional em estar junto aos marginalizados e oprimidos, fornecendo-

lhes mais espaços para a expressão de suas vozes e para a reflexão e problematização de suas 

realidades nos âmbitos acadêmico e público. Com isso, aproximo-me da realidade de pobreza 

e de vida na rua a partir da história de vida de quatro atores sociais vinculados ao Abrigo 

Provisório e das diversas experiências com outros atores da rua vividas no CREAS-POP, no 

Abrigo Provisório e na própria rua.  

Para realização deste trabalho, a partir das sistematizações de Denzin e de Lincoln 

(2006), utilizo uma epistemologia construtivista (o pesquisador e o pesquisado atuam juntos 

na construção das compreensões), uma ontologia materialista-realista (a realidade concreta 

traz uma diferença material na vida dos indivíduos), uma metodologia naturalista e materiais 

empíricos e argumentos teóricos balizados por questões emancipatórias. 

Lane (1984c) afirma que o processo de realização de uma pesquisa tem que ser crítico 

e comprometido com a transformação da realidade, devendo partir do concreto por meio da 

recuperação da trajetória histórica do fenômeno, compreendendo-o como fazendo parte da 

sociedade. O pesquisador é um agente de construção desse conhecimento, sendo obrigatória a 

utilização dessa produção teórica para futuras intervenções mais críticas e comprometidas. 

Assim, teoricamente, este trabalho situa-se no âmbito da Psicologia Social e Psicologia 

Comunitária com foco no paradigma da libertação. Visa, então, à construção de um 

conhecimento crítico a favor dos oprimidos, sendo, assim, comprometido, como afirma 

Ximenes e Barros (2009), ética e politicamente. No mesmo sentido, Martín Baró (2009) 

evidencia que há a necessidade de uma ordem epistemológica, conceitual e práxica na 

construção de conhecimento voltado para a população oprimida. 

Assim, no primeiro capítulo, é apresentado o percurso metodológico da pesquisa a 

partir da explanação acerca tipo de pesquisa, dos atores sociais envolvidos, dos locais de 

realização da investigação, das técnicas utilizadas, da forma de análise e do compromisso 

ético e social da pesquisa.  No segundo capítulo, a identidade metamorfose é exposta, partindo 

de uma base materialista e dialética para exposição dos conceitos de papel social, de 

personagem e de reconhecimento. Como forma de ilustrar empiricamente essa exposição, é 

apresentada a história de vida de Francisco – um dos atores sociais da pesquisa. 

 No terceiro capítulo, a realidade de pobreza é convidada a dialogar com o conceito de 

identidade metamorfose a partir das relações dos vários cenários – contextos – em que a 

situação de rua é abordada. Portanto, como forma de compreensão abrangente e crítica da 
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situação das pessoas em situação de rua da cidade de Fortaleza, as práticas e as crenças de 

opressão e de marginalização, assim como os possíveis movimentos de libertação existentes, 

são expostos a partir do processo de constituição identidade dos atores sociais em situação de 

rua. Por fim, apresento as considerações finais. 
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2. PROCESSO METODOLÓGICO 

 

 

A legitimidade desta pesquisa é baseada na apresentação clara e rigorosa do seu 

processo de realização (MONTERO, 2006). Spink e Lima (2004) falam que a pesquisa é uma 

prática social em que sua validade ocorre a partir da comunicação adequada da sua 

constituição e dos seus resultados. Assim, segundo Montero (2006), é explicitado seu 

desenvolvimento teórico, assim como a exposição do método de construção dos sentidos da 

pesquisa. Os sentidos produzidos na pesquisa serão vistos ao longo do texto, enriquecendo a 

análise teórica e metodológica com os fatos vividos na realização e na análise da investigação. 

A seguir, apresento a estruturação da pesquisa em um âmbito qualitativo, as técnicas 

utilizadas, a caracterização do local de realização da pesquisa, os atores da investigação, a 

análise das informações encontradas, as etapas da pesquisa e o compromisso social e ético da 

investigação. 

 

 

2.1. Tipo de Pesquisa 

 

 

A linha de pesquisa utilizada se baseia na perpectiva qualitativa, pois, segundo Alves-

Mazzotti e Gewandsznajder (1998), almeja compreender de forma mais ampla o fenômeno de 

estudo a partir da crítica ao empirismo lógico, pois não há observação pura. Quando faço 

pesquisa, coloco-me em uma postura ética de construção de conhecimento a favor e junto das 

pessoas em situação de rua, utilizando teorias e ferramentas metodológicas que os respeitem e 

os valorizem. É assumido, então, amparado por Chizzotti (2006), um compromisso social e 

político com as pessoas que são foco da pesquisa.  

Esse arranjo da pesquisa fornece validade para investigação, pois, segundo Flick 

(2009a), a pesquisa qualitativa adquire critérios de validade quando está estruturada a partir 

da adequação epistemológica, teórica e metodológica. Assim, de acordo com Martín Baró 

(1998), situo ontologicamente, epistemologicamente e metodologicamente este processo 

investigativo no paradigma da libertação, a partir do qual o conhecimento é construído de 

maneira situacional, isto é, a partir das condições de opressão em que as pessoas estão 

inseridas e, por esse motivo, visa à libertação dessas estruturas macrossociais opressoras. 
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Faço, dessa maneira, a escolha por produzir conhecimento para as pessoas em situação 

de opressão e junto com esses indivíduos, concebendo que sua realidade faz parte de um 

processo histórico de estigmatização. Nas palavras de Montero (2006), este aspecto representa 

a validade ecológica de uma pesquisa em “que se busca é verificar se a investigação ou a 

intervenção realizada tem sentido no mundo, isto é, no âmbito na qual se produz” 

(MONTERO, 2006, p. 54, tradução minha)
3
, pois o conhecimento construído está embasado 

por um fim social. 

Essa finalidade pode ser almejada pelo pesquisador, como pelos atores da pesquisa, 

evidenciando a reflexividade, que faz refletir a origem, a formação, o meio e os interesses do 

pesquisador (GIBBS, 2009). A partir disso, compreendo o meu fazer pesquisa constituído, 

então, de um caráter político e ético.  Denzin e Lincoln (2006) afirmam que, na atualidade, a 

responsabilidade em fazer pesquisa qualitativa está relativa “às esperanças, às necessidades, 

aos objetivos e às promessas de uma sociedade democrática” (p.17). Além disso, a posição do 

pesquisador é central a partir de seu engajamento pessoal e direto com um determinado 

período histórico.  

Com isso, o processo de fazer pesquisa é uma obra coletiva em que assumo, como 

pesquisador, uma vinculação com as pessoas envolvidas na construção do processo artesanal 

que é a pesquisa, reconhecendo-as, segundo Montero (1991, 2006), como produtoras de 

conhecimento e de ações. Além disso, esse processo torna-se ainda mais coletivo pelo fato de 

ter duas estudantes de graduação em Psicologia da Universidade Federal do Ceará auxiliando 

no seu desenvolvimento como colaboradoras
4
. 

Em relação a pesquisa de campo, tentei não me colocar ao longo do processo de 

realização da pesquisa como superior. Apesar dessa tentativa, as pessoas em situação de rua 

posicionavam-me em um lugar diferenciado, principalmente, nos contatos com os usuários do 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social para população de rua (CREAS-

POP) da Prefeitura de Fortaleza. Neste equipamento social, geralmente, meu contato com a 

pessoa era somente por um dia, pois a utilização do CREAS-POP era pontual pelos usuários. 

Assim, quando me sentei na recepção dos CREAS-POP junto com as pessoas que estavam 

esperando atendimento, fui logo interpelado por um usuário afirmando que eu não era 

morador de rua, pois eu tinha “cara de playboyzim”. Ele ainda disse de maneira muito 

                                                           
3
 “que se busca es verificar si lainvestigación o intervención realizada tiene sentido enel mundo, esto es, 

enelámbitoenlacual se produce (MONTERO, 2006, p. 54)”  
4
Rayssa Vasconcelos e Denise Rodrigues passaram a colaborar no desenvolvimento desta pesquisa a partir de 

fevereiro de 2011. Esta parceria ocorreu a partir da aproximação de estudantes do Mestrado em Psicologia da 

UFC e membros do Núcleo de Psicologia Comunitária (NUCOM) com os estudantes de graduação igualmente 

membros do NUCOM. 



20 
 

veemente que a única diferença entre eu e ele era a classe social (DC
5
 20, 27/04/2011). No 

entanto, também vivi situações que ilustram a construção de vínculos de proximidade, 

principalmente no Abrigo Provisório
6
 para pessoas em situação de rua removidas da Praça da 

Bandeira, onde estive mais presente. 

Nesse espaço, convivia com os usuários do equipamento em diversas situações do seu 

cotidiano. No entanto, a mais ilustrativa, a meu ver, foi um dia quando um deles foi desligado 

do equipamento. Ele, então, passou a fazer sua comida em uma fogueira no canteiro central de 

uma grande avenida próxima do Abrigo Provisório. Como usual, aproximei-me dele e 

perguntei se ele queria ajuda. Com a resposta afirmativa, fizemos o fogo e preparamos a 

comida. Enquanto ajudava, outro usuário falou-me que eu era diferente dos outros 

educadores, porque estava sempre próximo. Outro disse que eu era “limpeza” e que não 

haveria problema em fumar maconha com minha presença (DC 28, 12/05/11). 

 

Na pesquisa qualitativa, todas as pessoas que participam da pesquisa são 

reconhecidas como sujeitos que elaboram conhecimentos e produzem práticas 

adequadas para intervir nos problemas que identificam. Pressupõe-se, pois, que elas 

têm um conhecimento prático, de senso comum e de representações relativamente 

elaboradas que formam uma concepção de vida e orientam as ações individuais. 

(CHIZZOTTI, 2006, p.83) 

 

Dessa maneira, estruturo esta pesquisa em um viés político, dialógico e dialético, pois 

compreendo que existe uma realidade social que necessita ser questionada; observo que 

pessoas situadas nessa realidade precisam ser escutadas e colocadas em um espaço de 

valorização de suas vozes; e entendo que há transformações no pesquisador e no atores 

envolvidos no processo de fazer pesquisa. 

 

 

2.2. Trajetória de construção do locus de pesquisa 

 

 

Argilaga (1995) afirma que a pesquisa tem um caráter processual e em cascata. O 

corpus da pesquisa vai sendo construído à medida que o pesquisador aproxima-se do 

fenômeno estipulado, no caso, a situação de rua. Assim, o local de realização da pesquisa foi 

                                                           
5
 A sigla DC significa Diário de Campo. São informadas a data de realização daquela observação e o número do 

diário de campo em que se encontra a referida informação no arquivo específico de elaboração dos diários. 
6
 O Abrigo Provisório é um equipamento da Prefeitura Municipal de Fortaleza criado para atender as pessoas em 

situação removidas da Praça da Bandeira. 
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acidade de Fortaleza, localizada no Estado do Ceará. A população fortalezense está estimada 

em 2.452.185 habitantes (IBGE, 2010). No plano governamental, Fortaleza está divida em 07 

Secretarias Executivas Regionais (SER), assistindo à população residente nos 84 bairros e 

realizando atividades de instância executora das políticas públicas municipais.  

O número de pessoas em situação de rua na cidade aproxima-se de 3.000, segundo 

dados da Secretária Municipal de Assistência Social (SEMAS) da Prefeitura Municipal de 

Fortaleza (GIRÃO, 2010). Os equipamentos sociais existentes na cidade para esta população 

estão divididos em sua maioria na área de Assistência Social
7
, mas também a Secretária 

Municipal de Saúde conta com um equipamento chamado Consultório de Rua que presta 

atendimentos médicos, assistências e psicológicos desde 2010. Com fins de realização desta 

pesquisa, a SEMAS foi escolhida como instituição parceira dessa investigação por estar 

situada na esfera pública de nível regional com serviços que maior abrangiam a população em 

situação de rua, tendo o compromisso de elaborar intervenções com foco na melhoria da 

qualidade de vida desses cidadãos.  

Devido a mudanças ocorridas por uma remoção violenta de pessoas em situação de rua 

na Praça da Bandeira por guardas municipais, houve uma reformulação dos equipamentos 

sociais
8
 da Assistência Social no nível municipal. Em virtude do seguinte acontecimento, na 

Praça Clóvis Beviláqua, conhecida como Praça da Bandeira, situada na região central da 

cidade de Fortaleza, residiam aproximadamente 100 pessoas em situação de rua. Na praça, 

eles dormiam, conviviam, faziam sua comida e suas necessidades fisiológicas. Para pessoas 

que transitam pela praça eram também encarados como perigosos, trazendo insegurança para 

local (LIMA, 2011).  

No dia 10 de fevereiro de 2011, enquanto conhecia o Serviço Especializado de 

Abordagem de Rua (SEAR) da SEMAS, soube junto com o coordenador do Serviço que a 

Guarda Municipal junto com a polícia militar estava removendo, fazendo apreensões e 

detendo as pessoas em situação de rua que estavam na praça no momento que visitava o 

equipamento. Segundo o coordenador do SEAR, que realizava serviços sócio assistenciais na 

praça, nem ele, nem a dirigente da SEMAS estavam esperando esta ação, porque estavam 

elaborando um plano de moradia a partir de um remanejamento pacífico junto com a Defesa 

Civil para as pessoas da Praça da Bandeira (DC, 10/03/11).  

                                                           
7
Os equipamentos sociais vinculados à Secretaria de Assistência Social são: Casa de Passagem; Centro de 

Acolhimento Noturno; Serviço Especializado de Abordagem de Rua; Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social; e Abrigo Provisório para as pessoas em situação de rua removidas da Praça da Bandeira.  
8
 A explanação acerca desse processo de reformulação, assim como a apresentação da rede de dispositivos para 

as pessoas em situação de rua serão apresentados no capítulo 3 dessa dissertação. 
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A ação da Guarda Municipal foi violenta, havendo conflitos e prisões com as pessoas 

em situação de rua que residiam na praça, como apresenta a reportagem do programa Barra 

Pesada (2011). As pessoas em situação de rua foram tratadas como criminosos. Segundo o 

coordenador do SEAR, a prefeitura foi indiciada pelo Ministério Público junto com entidades 

de defesa dos direitos humanos por maus tratos na remoção das pessoas em situação de rua. 

Por conta disso, criou um novo equipamento social chamado Abrigo Provisório para 

população de rua removida da praça da bandeira (DC, 16/03/11). 

No entanto, a sede desse novo equipamento utilizou o espaço físico da Casa da 

Passagem. Esta foi remanejada para o prédio onde estava situado o Espaço de Acolhimento 

Noturno (EAN). Este foi transferido para uma antiga pousada na região leste da cidade no 

bairro Aldeota. O Serviço Especializado de Abordagem de Rua (SEAR) teve suas atividades 

paralisadas, sendo direcionado para coordenação e realização temporária das atividades no 

Abrigo Provisório. 

Nesse ínterim, tentei fazer contato com os responsáveis pelos serviços voltados ao 

público em situação de rua estipulados inicialmente para o começo das atividades da pesquisa. 

No entanto, várias respostas foram negativas em virtude da realidade caótica que estava 

vivendo a rede assistencial para população de rua na cidade de Fortaleza. Depois de mais de 

um mês, consegui apoio para inserir-me nas atividades do CREAS-POP e do Abrigo 

Provisório para população de rua (DC, 16/03/11).  

O Espaço de Acolhimento Noturno (EAN) e o Serviço Especializado em Abordagem 

de Rua (SEAR) não possibilitaram minha aproximação de suas atividades. Assim, a pesquisa 

ocorreu na área de convivência do CREAS-POP, onde as pessoas em situação de rua 

esperavam atendimentos individuais para resolução de problemas sócio assistenciais; e de 

forma mais significativa no cotidiano do Abrigo Provisório onde pude me vincular e vivenciar 

a realidade das pessoas em situação de rua que estavam abrigadas.  

O funcionamento do abrigo estava programado para um período de três meses. 

Segundo o coordenador do Abrigo, a Prefeitura de Fortaleza planejava oferecer moradia 

permanente para aqueles que se mostrarem aptos na manutenção de uma moradia. Por conta 

dessa diretriz, foi estruturada uma rede de assistência envolvendo equipes do Núcleo de 

Apoio à Saúde da Família (NASF), da Raízes da Cidadania e do Centro de Atenção 

psicossocial (CAPS), fornecendo assistência médica, psicológica e jurídica aos usuários do 

Abrigo (DC 6, 16/03/11). As atividades desenvolvidas, segundo o coordenador dessa 

instituição, visam à consciência crítica acerca da responsabilidade na manutenção de uma 

casa. Há também acompanhamentos para redução do uso e do abuso de drogas, como também 
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para tratamento de transtornos mentais leves e moderados. Estipulou-se que houvesse 

trabalhos para o desenvolvimento de atividades voltadas para inclusão produtiva (DC 6, 

16/03/11). Apesar dessas diretrizes, como será demonstrado nas análises, poucas dessas ações 

foram mantidas ao longo do funcionamento do Abrigo Provisório. 

Havia, também, o Centro de Atendimento à População de Rua (CAPR) que foi 

transformado em Centro de Referência Especializado de Assistência Social para população de 

rua (CREAS-POP). Ocorreram mudanças de sede, de equipe de trabalho e de proposta de 

atuação neste ano de 2011. 

 

Percebi que o novo local do CREAS-POP é reduzido, sem refeitório, sem banheiros 

e sem a estrutura anterior do CAPR. A coordenadora do CREAS-POP, que irá sair 

em breve do cargo de coordenação, explicou que o equipamento passou por uma 

reestruturação de suas atividades. Anteriormente, atendia a uma média mensal de 

1.200 pessoas. No entanto, ela esboça críticas a essa quantidade, pois nota um 

trabalho meramente quantitativo ao invés de qualitativo. No novo plano de 

atendimento do CREAS-POP, há uma meta de trabalhar intensivamente com 50 

pessoas por 6 meses com o objetivo de superação da situação de rua e de atender a 

questões emergenciais que possam aparecer. (DC 6, 16/03/11, p. 10) 

 

Obviamente, teria sido igualmente rico ter estado junto com os outros serviços 

ofertados pela Secretária Municipal de Assistência Social, mas não houve disponibilidade da 

equipe de profissionais dos outros equipamentos sociais.  

 

 

2.3. Sujeitos da pesquisa 

 

 

Os sujeitos da pesquisa são abordados como atores, pois percebo este termo 

enfatizando a caráter ativo e potencial das pessoas. “Ator sm (latactore) 1 Indivíduo que 

pratica uma ação; agente. 2 Homem que representa em teatro dualidades” (MICHAELIS, 

2011a). Além disso, a palavra ator se encaixa no referencial teórico acerca da concepção de 

identidade constituída de personagens, sendo ator aquele que age a partir desses personagens 

da identidade. Igualmente, ator é encarado como 

 

Como um ator social: ator de sua própria vida, ator histórico, ator da investigação. 

Para tanto, é e deve ser dono do conhecimento em dois sentidos: porque conhece de 

maneira não sistemática, muitas vezes mediatizada e não crítica uma realidade 
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(saber popular); e porque, é tanto reprodutor desse conhecimento que é produto da 

realidade a qual reproduz (MONTERO, 1991, p. 39, tradução minha)
9
 

 

 

A partir disso, há a necessidade de construção de critérios bem definidos para 

participação desses atores, pois, segundo Flick (2009a), a construção desses critérios tem 

como objetivo encontrar os casos mais comuns para estudar um determinado fenômeno. 

Assim, os atores da pesquisa estão inseridos nas condições relacionadas à pergunta de 

pesquisa, que almeja compreender como são construídas as identidades das pessoas em 

situação de rua inseridas em condições de pobreza. 

Segundo Montero (2006), o importante na realização da pesquisa é a riqueza de 

informações encontradas sobre aquele determinado fenômeno a partir da estruturação 

adequada do método, da fundamentação teórica e da epistemologia.  Assim, há uma 

especificidade na realização desta pesquisa, pois são consideradas duas formas diferentes de 

participação. A pessoa pode fazer parte da pesquisa a partir do contato comigo na figura de 

pesquisador que está observando a realidade social e o cotidiano das pessoas em situação de 

rua. Dessa maneira, as observações, primordialmente, ocorreram em dois lugares: no CREAS-

POP e no Abrigo Provisório.  

Nesses locais, relacionava-me com os usuários e com os profissionais dos 

equipamentos. Aproximadamente, 40 pessoas fizeram parte desses momentos de interação 

que foram registrados em diários de campos. Também ocorreram momentos em que saí 

desses espaços com as pessoas em situação de rua e vivenciei a cidade a partir dos olhares 

deles. A questão central que marcou esses momentos vincula-se ao contato com as pessoas em 

situação de rua em conversas informais, mas, segundo Menegon (2004), as conversas 

informais podem ser excelentes vias de produção de sentidos para realização de pesquisas.  

Nessas conversas, encontrei espaços de produção de sentidos que estavam balizados 

pelo contexto específico, pela história de vida da pessoa, assim como pelas pressões da 

realidade histórica em um sentido mais amplo amparado sobre as ideologias vigentes. 

Igualmente, há a possibilidade de participação na pesquisa a partir da realização de entrevistas 

narrativas. Para este modo específico de participação, utilizei os seguintes critérios de escolha 

dos participantes da pesquisa:  

                                                           
9
unactor social: actor de supropria vida, actor histórico, actor de lainvestigación. Por lo tanto, es y debe ser 

dueñodelconocimientoen dos sentido: porque conoce de manera no sistemática, muchas vezes mediatizada y no 

crítica una realidad (saber popular), y porque en tanto que transmisor de eseconocimiento que es producto de 

larealidad a lacualreproduce (MONTERO, 1991, p. 39).   
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 Responder as perguntas do questionário sócio econômico (ANEXO A) 

elaborado a partir do índice de pobreza multidimensional criado pelo PNUD 

(2010) para definição dos atores envolvidos; 

 Ser considerado pobre multidimensional a partir das respostas do questionário 

sócio econômico;  

 Aceitar o convite para realização da entrevista narrativa; 

 Morar pelo menos três anos na rua – por se perceber que este período é 

significativo para a pessoa dar sentido sobre essa situação, havendo já criado 

um modo de vida adaptado às condições de situação de rua;  

 Não possuir algum vínculo empregatício formal – por se almejar pesquisar a 

pessoa em situação de rua pobre que esteja privada de uma estável e mínima 

renda mensal;  

 Ter cadastro no Abrigo Provisório para pessoas em situação de rua removidas 

da Praça da Bandeira; 

 Ser adulto para se autorizar a partir da assinatura do termo de consentimento 

livre e esclarecido; 

 

Tabela 1: Apresentação dos atores da pesquisa que participaram da Entrevista Narrativa 

segundo Idade, Período de Situação de Rua e de Renda Pessoal Mensal. 

Nome Idade Período em situação 

de rua 

Renda Pessoal 

Mensal 

Andreza 34 3 anos e 6 meses 60 reais 

Alberto 37 29 anos 240 reais 

Francisco 23 4 anos Nenhuma renda 

Mario 49 3 anos 60 reais 

 

Com esses critérios, primeiramente foi almejado aplicar o questionário socio 

econômico com todos os 42 usuários do abrigo. No entanto, houve 23 pessoas que foram 

desligadas da instituição; 4 pessoas se recusaram a responder as perguntas dos questionários; 

e não foram encontradas 3 pessoas que estavam vinculadas ao Abrigo, pois não se 

encontravam nos períodos em que estava na instituição. Assim, foram aplicados 12 

questionários sócio econômicos nas pessoas em situação de rua que estavam no abrigo, e 4 

pessoas aceitaram realizar a entrevista narrativa. 
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Em relação aos nomes dos atores entrevistados, eles foram escolhidos pelos próprios 

autores das entrevistas. Somente uma pessoa solicitou que utilizasse nome fictício. Assim, 

Andreza é nome fictício escolhido pela autora, porque marcou muito sua vida. Ela disse que 

este foi o primeiro nome dado pelos outros antes dela usar seu atual nome (DC 30, 27/06/11). 

Andreza, solteira, travesti, tem 34 anos, está há 3 anos e 6 meses na rua e tem um filho no 

Maranhão.   

Os outros três optaram pela utilização do próprio nome. Mario disse que não 

necessitava esconder nada e que a utilização do seu nome verdadeiro serviria para fortalecer o 

movimento político das pessoas em situação de rua. Mario, solteiro, tem 49 anos, está há mais 

de três anos na rua e não tem filhos. Alberto disse que não teria problema em usar seu nome 

próprio também, mas não expressou nenhum objetivo com esta escolha (DC 30, 27/06/11). 

Alberto, solteiro, paraplégico, tem 37 anos, está há 29 anos na rua e não tem filhos. Já 

Francisco disse que isto – utilizar seu nome próprio – serviria para dar testemunho da força de 

Deus na sua vida (DC 31, 04/07/11). Francisco, solteiro, tem 23 anos, está há 4 anos na rua e 

tem uma filha. 

Ainda sobre esses atores sociais, Francisco tem seus relatos prioritariamente situados 

no capítulo 2 no qual é apresentado o processo de constituição da identidade. Francisco 

também tem parte de sua narrativa utilizada no capítulo 3 junto com as histórias de vida de 

Andreza, Alberto e Mario, além das informaçõe dos diários de campo. Nesse capítulo, é 

analisado as relações entre pobreza, situação de rua e identidade.  

 

 

2.4. Instrumentos utilizados 

 

 

Segundo Denzin e Lincoln (2006), o pesquisador pode utilizar diversas estratégias, 

métodos ou materiais empíricos em sua produção, reunindo técnicas existentes ou inventadas, 

elaborando, então, uma bricolage
10

. Foi utilizada a técnica da observação proveniente do 

método etnográfico. O fato da observação ser participante corresponde a postura e a tentativa 

do pesquisador em aproximar-se e ser aceito pelo grupamento pesquisado, sendo encarada por 

Lane (1984c) como uma forma de propiciar a inserção efetiva do pesquisador na realidade 

                                                           
10

Em francês, bricolageseria uma reunião de representações diversas encaixando-se como especificidades de 

uma situação complexa a partir de diferentes técnicas(DENZIN; LINCOLN, 2006). Assim, meu trabalho de 

pesquisador estaria próximo ao de um artesão, que, a partir de diferentes retalhos e de diversos métodos de 

confecção, constrói uma colcha interpretativa complexa como uma bricolage. 
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estudada. Montero (2006) afirma que são atitudes do pesquisador a empatia, a compreensão, a 

horizontalidade e a curiosidade científica. Percebo que, durante minhas incursões a campo, 

vivenciei o que Angrosino (2009) chama de pesquisador-participante ao afirmar que o 

“pesquisador que é um participante-como-observador está mais completamente integrado à 

vida do grupo e mais envolvido com as pessoas; ele é igualmente um amigo e um pesquisador 

neutro” (p. 75). 

Inicialmente, a partir da observação participante, a pesquisa estava estruturada em uma 

maior inserção no cotidiano da vivência de rua. No entanto, estes momentos tornaram-se 

restritos a poucas ocasiões. Ocorreu quando saí junto com os usuários do abrigo para jogar 

futebol na praça da bandeira (DC 16, 20/04/11); quando ajudei na preparação da comida de 

um usuário do abrigo desligado no canteiro central de uma grande avenida da cidade (DC 28, 

12/05/11); quando fui junto com dois usuários do CREAS-POP para uma praça na região 

central da cidade (DC 16, 06/04/11); quando caminhei com outro usuário do CREAS-POP em 

direção à universidade (DC 20, 27/04/11); quando auxiliei na gravação de um documentário 

idealizado por um dos usuários do Abrigo Provisório sobre a situação de rua de Fortaleza (DC 

35, 25/07/11). Não fiz mais inserções junto a usuários do CREAS-POP e do Abrigo 

Provisório na cidade, porque, geralmente, as pessoas em situação de rua estavam indispostas a 

me levarem como acompanhante. 

 Identifico, então, que esta disposição em realizar essa técnica de observação ocorreu 

no Abrigo Provisório, pois estive presente por 5 meses no cotidiano desse espaço, 

conversando, jogando dominó, comendo, ouvindo discussões, rindo, problematizando e 

pesquisando com as pessoas que moravam no abrigo. Consideravam-me um companheiro, 

pois se sentiam bem com minha presença (DC 11, 26/03/11; DC 26, 11/05/11). Além disso, 

alguns me nomeavam como pesquisador, pois me viam como aquele que estava fazendo uma 

pesquisa (DC 22, 03/05/11). Esta postura de observação também foi realizada nas visitas ao 

CREAS-POP. 

A partir de Angrosino (2009), não criei expectativas para o grupamento pesquisado, 

fazendo esforço para tentar fazer parte do coletivo, explicitando de forma clara as intenções 

da pesquisa. Góis (1993) traz que esta aproximação com os sujeitos da pesquisa tem que estar 

voltada para uma postura exploratória, analítica e sistemática. A observação participante, 

então, é uma técnica metodológica de pesquisa qualitativa (HAGUETTE, 1992; ARGILAGA, 

1995) em que o pesquisador assume uma postura comportamental de dispor-se a estar imerso 

em uma realidade específica tentando compreender e se aproximar dos atores sociais em 

questão (ANGROSINO, 2009). É utilizada para compreender as ações dos atores da pesquisa 
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em seu contexto natural a partir do contato direito do pesquisador com eles (CHIZZOTTI, 

2006).  

Segundo Montero (2006), a observação participante preserva a integralidade dos 

eventos da realidade social. É atentado para as intervenções orais como gestos, movimentos, 

tons de voz e assuntos da lingüística em geral com objetivo de construir uma teorização a 

partir da experiência. Tem caráter aberto e flexível, pois permite reestruturar a investigação a 

partir do movimento do campo. É um método participativo, possibilitando a variadas formas 

de relacionamento com as pessoas observadas. Fornece uma visão mais ampla, detalhada e 

completa sobre um determinado fenômeno, compreendendo como as pessoas dão sentido a 

sua realidade.  

 A sistematização das observações é feita a partir da elaboração dos diários de campo. 

Assim, a observação participante, junto com a feitura de diários de campo, acompanha de 

forma integral o percurso de realização da pesquisa. Essa técnica auxiliar de diário de campo 

foi utilizada desde o primeiro contato com os equipamentos sociais. Quando utilizo 

informações provenientes dessa fonte, utilizo a sigla DC, representando o diário de campo, 

junto com o número do diário de campo e a data de ida a campo, por exemplo DC 4, 

02/04/11, porque, em alguns casos, há dois diários de campo para um mesmo dia. Caso 

apareça citação direta do diário de campo, acrescento a página onde está situada a informação 

no arquivo onde foi redigido o diário.  

O diário de campo é uma técnica utilizada na antropologia, sociologia e, 

posteriormente, na Psicologia Social (MONTERO, 2006).  Segundo Angrosino (2009), a 

elaboração dos diários de campos sistemáticos tem como premissa o registro de detalhes sem 

preconceitos, encontrando fatores que possam ser encarados como padrões. Assim, tem-se 

como fim a explicação da situação, a relação dos participantes, a cronologia dos eventos, o 

registro de conversas e outras interações verbais e a descrição do cenário físico, dos 

comportamentos e das interações. 

Traz informações que não estariam contidas em produções científicas, mas que 

contribuem para a riqueza situacional da investigação e que podem se tornar foco da 

investigação (MONTERO, 2006). Os diários de campo foram escritos ao final da jornada de 

trabalho, registrando com cuidado e atenção e narrando o que foi observado a partir das notas 

de campo, dos materiais secundários e das técnicas empregadas para obter as informações. 

Fornecem, igualmente, reflexividade à pesquisa, pois trouxe o caráter íntimo do pesquisador. 

Foi criado um arquivo único no programa Word 2007 para elaboração dos diários, que 

seguiram, primordialmente, um modelo narrativo em forma de prosa em sua constituição. 
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Segundo Angrosino (2009), há três formas mais freqüentes de fornecer visibilidade às 

informações encontradas em campo.  Assim, ocorreu uma oscilação equilibrada entre as 

histórias contadas de forma neutra, como também histórias retratadas de forma confessional 

em que fui personagem central da cena. Por fim, igualmente, foram construídas histórias de 

modo impressionista “com uso de diálogo, descrição elaborada de personagens, descrições 

evocativas de paisagens ou ambiência” (ANGROSINO, 2009, p. 32). Assim, a partir das 

considerações de Montero (2006), o diário de campo funcionou como uma técnica 

complementar e auxiliar à observação participante e à entrevista narrativa. Assim, essas 

técnicas se retroalimentaram na produção de sentidos na pesquisa, pois, a partir de Montero 

(2006) e Reissman (2008), a utilização do método biográfico e da observação fornece uma 

maior qualidade ao empreendimento investigativo concernente a imbricação entre aspectos 

sociais e pessoais. 

A outra técnica utilizada foi a Entrevista Narrativa (EN) que utiliza a história de vida, 

constituindo, assim, o método biográfico. Segundo Ciampa (1984), a história de vida é uma 

via narrativa para recuperação do processo histórico que constituiu a identidade humana, 

sendo essa história de vida reflexo da realidade social a partir da dimensão individual. Lima 

(2008) nota que a narrativa biográfica traz a possibilidade de observação dos processos de 

metamorfose da identidade. Igualmente, há articulação dos aspectos subjetivos, objetivos, 

históricos e sociais nessa história de vida a partir do resgate do ator social como narrador 

(BRUNER, 1997; HARRÉ. 1998).   

Dessa maneira, segundo Jovchelovitch e Bauer (2002), as narrativas são úteis quando 

se investiga acontecimentos específicos ou políticas locais; projetos onde vários pontos de 

vistas fazem parte da situação, construindo um panorama abrangente acerca de determinado 

fenômeno; combinações de contextos sociais e históricos com histórias de vida. Além disso, 

segundo Gibbs (2009), a biografia relatada fornece voz ao ator da pesquisa, propiciando a 

compreensão da forma como ele constrói sua identidade. Reissman (2008) fala que a 

utilização da história de vida ou autobiografia é uma eficiente ferramenta para compreender 

os contextos históricos e as experiências dos indivíduos. E a narrativa neste estudo é sinônimo 

de história: 

 

No contar histórias cotidiano, um falante conecta eventos dentro de uma sequência 

que é consequência para uma ação posterior e para os sentidos que os falantes 

querem que o ouvinte leve da história. Eventos percebidos pelos falantes como 
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importantes são selecionados, organizados, conectados e avaliados como repletos de 

sentido para audiência particular (RIESSMAN, 2008, p. 3, tradução minha)
11

 

 

 

Sobre método biográfico, ele pertence ao gênero discursivo. As narrativas são 

autorreferenciais e expressam a identidade pessoal e social do pessoa que narra, representando 

a identidade real e a ideal do narrado. Há o relato da experiência pessoal assim como a sua 

relação com a cultura, a sociedade, a história, o tempo e os sonhos do indivíduo. A 

autobiografia é construída a partir da relação com o investigador.Esse método se insere no 

paradigma qualitativo, criando “umespaço enunciativo, mediático, plurivocal, emqual se 

produzumaconstrução dialógica (narrador-autor e investigador), polifônica 

(poisrecorremoutrasvozes)” (MONTERO, 2006, p. 264, tradução minha)
12

. 

A técnica da Entrevista Narrativa dada as suas características (liberdade do 

informante, dados sob formato de história e não pergunta-resposta no momento de elaboração 

da história de vida pelo participante etc.) apresenta a vantagem de apreender os fatos sob 

perspectiva do entrevistado, isto é, de forma situada ou contextualizada. Observo que ela 

facilita a compreensão da relação do ator da pesquisa com a realidade social de pobreza a 

partir de sua estruturação narrativa. Além disso, ela é estruturada a partir das diretrizes basais 

dessa pesquisa, pois respeita e valoriza o conhecimento do entrevistado, estando o 

pesquisador em uma posição horizontalidade com o ator social.  

A EN minimiza a influência do pesquisador por mais que se saiba que haverá o 

impacto desse na construção da entrevista. Assim, essa técnica é considerada como uma 

forma de entrevista semi estruturada com profundidade enriquecida narrativamente. Apesar da 

Entrevista Narrativa aparentar não seguir uma estruturação rígida, há uma série de regras para 

sua realização, consistindo em 5 fases para sua feitura. Essas etapas são divididas em 

preparação, iniciação, narração central, questionamento e fala conclusiva. Segundo 

Jovchelovitch e Bauer (2002), na fase de preparação da entrevista, o pesquisador necessita 

criar familiaridade com o campo de estudo, lendo documentos, textos e tendo contato com 

relatos informais do acontecimento específico. Essa fase foi realizada a partir do 

aprofundamento teórico de temas relacionados com a realidade de situação de rua, com as 

categorias pobreza e identidade. Além disso, a observação participante por dois meses no 

                                                           
11

in everyday storytelling, a speaker connects events into a sequence that is consequential for later action and for 

the meanings that the speaker wants listener to take away from the story. Events perceived by the speaker as 

important are selected, organized, connected, and evaluated as meaningful for particular audience. (REISSMAN, 

2008, p.3) 
12

 “unespacioenuciativo, mediático, plurivocal, encual se produce una construcción dialógica (narrador-autor y 

investigador), polifônica (puesrecogenotrasvoces)” (MONTERO, 2006, p. 264) 
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CREAS-POP e no Abrigo Provisório serviram para aproximar-me dos atores sociais e da 

realidade social concernente a situação de rua. 

Com base nessas informações, o pesquisador estrutura uma lista de perguntas 

exmanentes que se referem ao interesse do pesquisador, suas motivações e sua linguagem 

(ANEXO B). Há também as questões imanentes, que são feitas somente no final da narrativa 

do entrevistado. Estas questões imanentes se referem ao temas, tópicos e acontecimentos 

trazidos pelo informante durante a narração a partir das diretrizes das questões exmanentes. 

As questões exmanentes e imanentes podem ser idênticas, paradoxais ou parciais em 

semelhança. No entanto, o ponto principal é traduzir as questões exmanentes em imanentes,  

 

ancorando questões exmanentes na narração e fazendo uso exclusivo da própria 

linguagem do entrevistado. No decurso da entrevista, a atenção do entrevistador 

deve estar focada em questões imanentes, no trabalho de tomar anotações da 

linguagem empregada, e em preparar perguntas para serem feitas posteriormente, em 

tempo adequado (JOVCHELOVITCH; BAUER, 2002, p.97-98). 

 

Assim, seguindo as fases propostas por Jovchelovitch e Bauer para realização da EN, 

no início da entrevista, apresentei o objetivo geral da pesquisa, li o termo de consentimento 

livre e esclarecido que foi assinado pelo entrevistado. Solicitei, então, a gravação da narrativa. 

Assim, o procedimento da EN foi brevemente apresentado como seguinte pedido “eu quero 

que você conte sua história como se fosse um filme ou uma novela. Você vai ter a total 

liberdade para escolher o que quer colocar nessa sua história”. Na narração central, quando a 

narrativa começou, não houve interrupções  até que o ator indicou que terminou (coda). 

Na fase de questionamento, seguindo as considerações dos autores, as perguntas 

exmanentes foram traduzidas em imanentes. Essa fase somente começou quando tive certeza 

que o informante terminou a narração. Há algumas regras para estruturação desta fase: não se 

fez perguntas do tipo “por quê”, mas somente questionamentos referentes aos acontecimento 

“o que aconteceu antes/depois/então?”; não se perguntou sobre juízos de valor e justificativas; 

não se evidenciou contradições presentes na narrativa, evitando racionalizações. Na fase de 

fala conclusiva, foi desligado o gravador. Foi estabelecido uma interação descontraída depois 

da gravação, criando um espaço para o surgimento de possíveis informações importantes. 

Essas informações foram sistematizadas no diário de campo daquele dia.  

Dessa maneira, foram realizadas 4 entrevistas narrativas com usuários do Abrigo 

Provisório para pessoas em situação de rua removidas da Praça da Bandeira. Quando as 

informações forem provenientes das entrevistas constará nesse trabalho a sigla EN junto com 

o nome do autor da entrevista, por exemplo, EN Francisco, caso seja uma citação literal 
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aparecerá o número da página em que o arquivo da entrevista foi transcrita, como EN 

FRANCISCO, p. 15. As entrevistas narrativas foram gravadas em um gravador digital e 

transcritase analisadas por meio do Software de análise de dados qualitativos Atlas.ti 5.2
13

. 

Sobre a realização das entrevistas, houve somente uma participação espontânea. Mario 

foi o único que pediu para ser entrevistado. Os outros entrevistados aceitaram realizar a 

entrevista somente depois do meu convite. 12 pessoas se recusaram a participar da técnica 

investigativa da EN. A Entrevista Narrativa de Francisco foi a primeira a ser feita. Ocorreu no 

dia 25 de abril de 2011, depois de quase dois meses de observação participante no Abrigo.  

É importante ressaltar que iniciar a imersão no campo com a observação participante 

proporcionou uma aproximação gradual com os usuários do Abrigo, facilitando a realização 

da Entrevista Narrativa. A proximidade do pesquisador com o participante é imprescindível, 

pois, segundo Germano et al (2008) e Silva (2003), o pesquisador necessita ter a confiança do 

ator da pesquisa para que este se sinta seguro em construir sua narrativa de vida.  

A entrevista de Francisco teve duração de 1 horas e 10 minutos (DC 18, 25/04/11). A 

segunda entrevista feita foi com Mario no dia 28 de abril de 2011. Ela durou 50 minutos e 

ocorreu no período da manhã próximo do horário do almoço. Por conta disto, não foi 

finalizada (DC 21, 28/04/11). Somente foi terminada no dia 4 de maio de 2011, mas a 

gravação ficou inaudível por ter sido realizada na área externa do abrigo. Essa segunda parte 

da entrevista durou 20 minutos. A terceira entrevista realizada ocorreu no dormitório de 

Alberto. Ela aconteceu no período da manhã no dia 5 de maio de 2011. Teve duração de 1 

hora e 15 minutos. Neste mesmo dia, aconteceu outra entrevista com Andreza na parte interna 

do abrigo em uma sala de atendimentos de usuários. Teve duração de 15 minutos e ocorreu no 

período da tarde (DC 23, 05/05/11).  

Durante a Entrevista Narrativa, assim como todo o processo de imersão no campo, 

estive presente com uma postura dialógica e aberta às possibilidades que aquelas pessoas e 

aquela realidade poderiam me proporcionar. Reissman (2008) afirma que, com sensibilidade, 

diálogo e horizontalidade nas relações entre entrevistador e entrevistado, o processo de 

sentidos na pesquisa é muito mais rico. Ela afirma que muitos cientistas sociais esquecem a 

importância da postura autêntica, sincera e sensível do pesquisador, defendendo essa postura: 

 

Ainda quando aprendemos a escutar de uma maneira emocionalmente atenta e 

comprometida, nós nos expomos e entrarmos no desconhecido com “novas 

possibilidades e ferramentas de significação”. É um “trabalho duro, demandando um 
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 Maiores esclarecimentos sobre a forma de análise estão expressos no tópico sobre análise neste capítulo 
desta investigação.  
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abandono de você mesmo para entrar no mundo de um outro, e isso leva tempo 

(RIESSMAN, 2008, p. 26-27, tradução minha)
14

 

 

 

Além disso, apesar do entrevistador almejar ser o menos diretivo possível na 

construção da narrativa do informante, há uma agenda oculta em que o entrevistado pressupõe 

determinadas expectativas do entrevistador (JOVCHELOVITCH; BAUER, 2002). Na 

Entrevista Narrativa de Andreza, por exemplo, ela posicionava o pesquisador como alguém 

vinculado à Prefeitura de Fortaleza, pois tentava encontrar justificativas para informar que não 

tinha problemas com a prefeita da cidade.  Assim, na EN, segundo Germano et al (2008) e 

Silva (2003), o pesquisador é uma figura que suscita determinadas compreensões das pessoas 

pesquisadas, inserindo concepções específicas na pesquisa vinculadas as suas existências no 

cotidiano.  

Já na Entrevista de Francisco, depois de ter desligado o gravador: “falou que pensava 

que seria diferente. Disse que tinha gostado de falar sua história de vida, pois ela pode servir 

de exemplo para outras pessoas não cometerem os mesmos erros e para saber que somente 

com a ajuda de Deus o sujeito pode se reerguer” (DC 18, 25/04/11, p.41).  Ele, assim, 

percebia a entrevista como possibilidade de dar testemunho do poder de Deus para outras 

pessoas.  

Portanto, a identidade é percebida como um fenômeno complexo a ser estudado 

principalmente, porque se pretende entender a centralidade da realidade social de pobreza a 

partir de sua constituição em situação de rua. Assim, há a necessidade do uso de vários 

procedimentos metodológicos para um conhecimento abrangente da totalidade desse 

fenômeno identitário, apesar do conhecimento de que a identidade somente é, segundo Góis 

(2002), conhecida a partir de seus aspectos parciais.  

Assim, foi construída uma tabela com o objetivo de fornecer melhor visualização do 

percurso teórico metodológico da pesquisa. São apresentados, então, os objetivos específicos 

subdivididos em categorias e subcategorias, assim como as técnicas metodológicas utilizadas. 

Dessa maneira, a Entrevista Narrativa e a observação participante fornecem informações 

importantes para a compreensão do processo de construção da identidade, como também 

auxiliam o entendimento da relação entre pobreza, identidade e situação de rua. 
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 Yet when we learn to listen in an emotionally attentive and engaged way, we expose ourselves and enter the 
unknown with “new possibilities and frameworks of meaning”. It is “hard work, demanding as it does an 
abandonment of these self in a quest to enter the world of another; and it takes time” (REISSMAN, 2008, p. 26-
27) 
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Tabela 2: Relação entre os objetivos específicos, seus conceitos teóricos e as categorias de 

análise. 

OBJETIVOS CONCEITOS 

TEÓRICOS 

CATEGORIAS DE 

ANÁLISE 

INTRUMENTOS 

METODOLÓGICOS 

1. Descrever a 

realidade de 

pobreza vivida 

pelas pessoas em 

situação de rua; 

 

- Pobreza; 

- Situação de Rua 

 

 

1.1.Cenários da 

pobreza 

relacionadas a  

situação de rua 

(condições 

materiais e não 

materiais [sociais, 

simbólicas e 

políticas], 

atividades 

cotidianas); 

 

- Observação 

Participante; 

- Entrevista Narrativa; 

- Diários de Campo; 

2. analisar os 

processos de 

construção da 

identidade das 

pessoas em 

situação de rua; 

 

- Identidade 

 

 

 

 

2.1. Identidade; 

2.2. Personagens da 

identidade; 

2.3. Reconhecimento 

da identidade por 

outras pessoas; 

2.4. Papéis sociais; 

- Entrevista Narrativa; 

- Observação 

Participante; 

- Diários de Campo. 

 

3. Relacionar a 

realidade de 

pobreza e suas 

repercussões na 

identidade das 

pessoas em 

situação de rua; 

 

- Pobreza; 

- Situação de rua; 

- Identidade.  

 

 

 

3.1. Personagensda 

pobreza relacionados 

a situação de rua  

(aspectos pessoais 

vinculados aos 

cenários de pobreza 

realacionados a 

situação de rua); 

3.2. Papéis sociais da 

pobreza relacionados 

a situação de rua 

(aspectos sociais 

vinculados aos 

cenários de pobreza 

relacionados à 

situação de rua); 

- Observação 

particiapantes; 

- Entrevista Narrativa; 

- Diários de Campo. 
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3.3. Reconhecimento 

da identidade pelos 

outros em relação ao 

cenários da pobreza e 

da situação de rua 

 

Evidencio que a construção dessa tabela foi desenvolvida ao longo do processo de 

realização da pesquisa. A utilização dessas técnicas em todos os objetivos representa a 

imbricação significativa desses procedimentos metodológicos e a busca de qualidade para um 

maior esclarecimento sobre as relações e os fatores constituintes da identidade das pessoas em 

situação de rua perante a realidade de pobreza e de situação de rua.  

 

 

2.5. Análise do corpus da pesquisa  

 

 

A partir de Jovchelovitch e Bauer (2002), a Entrevista Narrativa é analisada pela 

perspectiva temática. A análise temática que se constitui como um processo de redução 

gradual da narrativa em unidades de sentido. Essas unidades de sentido foram pensadas nessa 

dissertação como representando os possíveis personagens, papéis sociais, cenários e formas de 

reconhecimento, constituindo as categorias de análise da pesquisa. Apesar de esses primeiros 

autores estruturarem essa análise somente para as transcrições das entrevistas, utilizo as 

considerações de Riessman (2008) sobre a análise temática da narrativa na produção de 

sentidos dos diários de campo, pois, como já citado anteriormente, eles tiveram sua 

elaboração preponderantemente baseada em modelo narrativo.  

Essa redução gradual das narrativas dos entrevistados e dos diários de campo constitui 

o processo de codificação
15

. Segundo Gibbs (2009), essa codificação se refere ao trabalho de 

identificação de trechos do material empírico em determinadas categorias, construindo uma 

estrutura de sentidos da pesquisa que podem ser tanto dedutivos, como indutivos. Assim, 

primeiramente, antes do início da análise do material empírico de pesquisa, foram construídos 

dedutivamente códigos, também, conhecidos como categorias a partir da fundamentação 

teórica acerca da identidade, da pobreza e da situação de rua. A dedução significa a criação de 
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Gibbs (2009) afirma que em pesquisa qualitativa podem ser utilizados com o mesmo sentido os termos código, 

categoria, índice e tema. Neste trabalho, será preponderantemente utilizado o termo categoria. 
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hipóteses anteriores à análise do material empírico, servindo para orientar essa mesma análise 

a partir da fundamentação teórica utilizada que embasa o processo de realização da pesquisa. 

Apesar desse enfoque, houve atenção para não restringir e cercear o aparecimento de 

novas categorias de análise a partir dos sentidos produzidos em pesquisa, concebendo o 

viésindutivo. Essa perspectiva representa a criação de novas categorias a partir do material 

empírico. Esse processo de alinhamento da perspectiva dedutiva e indutiva é muito comum 

em pesquisa segundo Gibbs (2009). Para auxiliar nesse processo dedutivo e indutivo, foram 

escritos diversos memorandos com as características gerais de cada categoria criada, 

estabelecendo, assim, suas definições gerais. 

Nesse sentido, há a família
16

 dascategorias. Assim, explicito sucintamente as 

características básicas de cada categoria central que orientaram a identificação do material 

empírico. A família da categoria cenário expressa as condições materiais e não materiais 

(sociais, simbólicas e políticas) e atividades cotidianas. Os cenários investigados foram 

aqueles vinculados a realidade de pobreza e de situação de rua. Outra família de categoria 

utilizada foi de papel social. Esse se refere, segundo Ciampa (1987), a funções sociais estáveis 

presentes na sociedade que trazem determinadas atribuições e características para as pessoas.  

Os papéis sociaissão as bases para existência da identidade e dos personagens. Os 

personagens – uma família teórica, mas que é constituída de categorias indutivas pelos 

personagens que podem aparecer na análise – são as concretizações dos papéis sociais na 

história de vida dos atores sociais, portando caráter singular por serem construções únicas da 

pessoa em virtude da trajetória histórica, social e pessoal de cada ser humano. Outra família 

de categoria é de reconhecimento, segundo Lima (2010), que se refere a forma como os outros 

e a sociedade percebe a pessoa como situada em determinado personagem. O reconhecimento 

pode ser perverso ou emancipatório
17

. Este identifica a pessoa como digna de ser respeitada e 

constituída de potencialidades. Aquele significa a forma opressora que o indivíduo é 

identificado pelos outros e pela sociedade. 

Dessa maneira, as famílias de categorias utilizadas para compreensão dos sentidos 

produzidos na pesquisa são: personagem, papel social, cenário e reconhecimento. Riessman 

(2008) fala que a análise temática da narrativa, geralmente, se estrutura a partir de uma 

complexa fundamentação teórica para compreensão de um determinado fenômeno social, 

objetivando lançar um novo olhar sobre aquele processo social, pois a utilização de “teorias 

                                                           
16

 A família representa uma categoria central que porta várias diferenciações que são referentes a ela. Por 

exemplo, há a família do papel social que porta as categorias do papel social de sujo, do papel social de 

vagabundo entre outros. 
17

Maiores esclarecimentos dessas categorias estão presentes no capítulo de identidade. 
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anteriores servem como uma fonte de interpretação das narrativas faladas e escritas” 

(RIESSMAN, 2008, p. 73)
18

.  Apesar de algumas categorias de análise serem dedutivas 

devido ao aprofundamento das bases teóricas relacionadas à pobreza, à identidade e à situação 

de rua, como também com o contato com o campo, isso não poda a perspectiva aberta da 

análise da pesquisa. Segundo Gibbs (2009) e Riessman (2008), análises preliminares são 

possíveis no decorrer de realização da pesquisa. No entanto, a abertura para novas categorias 

é imprescindível para uma análise adequada dos sentidos do processo de investigação.  

Dessa maneira, o foco da análise é o conteúdo encontrado tanto nos diários de campo, 

como nas Entrevistas Narrativas, pois a “atenção primária é sobre ‘o que’ é dito, ao invés de 

‘como’, ‘com quem’, ou ‘para quais propósitos” (RIESSMAN, 2008, p. 53-54)
19

.  Assim, 

utilizo a análise temática da narrativa em que, segundo Riessman (2008), os sentidos 

produzidos em pesquisa são teorizados a partir da criação de categorias em que as histórias de 

vida e os diários de campo ultrapassam o nível individual, possibilitando a criação de 

características referentes a grupamentos coletivos.  

Para criação dessas categorias e realização da análise temática, foi utilizado o software 

Atlas.ti 5.2 de análise qualitativa de dados. Segundo Gibbs (2009), o uso dessa ferramenta 

facilita a realização da análise, pois permite os registros do processo de construção da análise 

e o acesso fácil e prático dos sentidos elaborados na pesquisa a partir da criação de categorias. 

No entanto, apesar da facilidade proporcionada pelo software, as análises foram realizadas por 

mim com colaboração das estudantes de graduação em Psicologia que estavam cooperando na 

realização da pesquisa. O Atlas.ti, então, para Gibbs (2009), administra as códigos criados na 

pesquisa e seu acesso junto com os textos referentes ao material empírico, nesse caso os 

diários de campo e as entrevistas narrativas. Além disso, oferece formas de buscas 

sofisticadas e construções de relações entre códigos, desenvolvendo análises mais sistemáticas 

e aprofundadas.  

Assim, de forma prática para realização da análise temática, as Entrevistas Narrativas 

foram transcritas. Essas transcrições junto com o arquivo dos diários de campo são utilizadas 

para realização de análises no Altas.ti. Os trechos das transcrições das entrevistas e dos 

diários de campo são codificados a partir das categorias dedutivas, como igualmente 

possibilitam a criação de novas categorias indutivas.Gibbs (2009) baseado na teoria 

fundamentada afirma essa primeira etapa representa a codificação aberta em que o material é 

                                                           
18

 “prior theory serves as a resource for interpretation of spoken and written narratives” (REISSMAN, 2008, p. 

73) 
19

 “primary attention is on ‘what’ is said, rather than ‘how’, ‘to whom’, or ‘for what purposes” (REISSMAN, 

2008, p. 53-54). 
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lido de forma reflexiva e é iniciada a análise. Na segunda etapa de categoriazação axial, as 

categorias criadas são “refinadas, desenvolvidas e relacionadas ou interconectadas” (GIBBS, 

2009, p. 72). Por fim, há a análise das relações entre as categorias existentes a partir de uma 

categoria fundamental representando a codificação seletiva. Neste trabalho, a categoria central 

de prisma de análise para as outras categorias foi a pobreza. 

Reissman (2008) fala que as informações compreendidas a partir das categorias 

criadas são influenciadas pela postura do pesquisador, pela fundamentação teórica utilizada, 

pelos princípios éticos da pesquisa, pelo processo de construção e de realização investigação e 

pelos sentidos produzidos pelos sujeitos da pesquisa que criaram uma específica compreensão 

do fenômeno estudado. 

 

 

2.6. Compromisso ético e social da pesquisa  

 

 

Primeiramente, o compromisso ético da pesquisa é primordialmente com os atores 

sociais envolvidos no processo investigativo. Percebo que esse tipo de pesquisa tem 

repercussões nas trajetórias de vida dos participantes, pois, segundo Flick (2009a), eles são 

levados a refletirem mais sobre si e sobre sua realidade. Além disso, compreendo que esse 

estudo tem um cunho político devido à escolha em construir a pesquisa junto aos atores 

imersos na pobreza e na situação de rua. Concebo esses atores como repleto de 

potencialidades, mas também situados em posições oprimidas. Assim, eticamente, almejo 

aproximar-me dessas pessoas e possibilitar a emergências de novas formas de existência a 

partir da construção de novos conhecimentos sobre essa realidade. 

No entanto, noto, igualmente, a importância do cuidado ético em relação à 

participação do atores dessa pesquisa. Gibbs (2009) fala que o compromisso ético da pesquisa 

está baseado na minimização dos prejuízos para os atores dessa investigação e ampliação dos 

benefícios para esses indivíduos e para sociedade a partir, por exemplo, de possibilidades de 

mudanças práticas para construção de políticas públicas mais compromissadas com as pessoas 

em situação de rua. Além disso, Gibbs (2009) afirma que benefícios podem ser trazidos pela 

intimidade e confiança entre os atores e pesquisador, existindo a possibilidade de repercussões 

positivas reais na vida dos primeiros. Igualmente, há custos para eles, como sua 

disponibilidade de tempo para realização das entrevistas. 
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Segundo Angrosino (2009), o caráter ético da pesquisa representa apresentação clara 

para os atores envolvidos dos objetivos, das facilidades e dos prejuízos na sua participação. 

Portanto, são imprescindíveis os limites éticos desse estudo, como forma de tornar mais 

seguro para os indivíduos pesquisados suas participações; e como forma de situar essa 

investigação como um compromisso ético. Os atores sociais envolvidos nesse processo, então, 

tiveram ciência das formas de participação, dos possíveis impactos da pesquisa em suas 

rotinas, do compromisso e do sigilo em relação aos seus dados pessoais e das informações 

dadas à pesquisa, das prováveis conseqüências da pesquisa em suas vidas, dos possíveis 

prejuízos da pesquisa e dos futuros produtos desse projeto de pesquisa a partir do termo de 

consentimento livre e esclarecido (ANEXO C). Segundo Flick (2009b) e Gibbs (2009), esse 

documento representa o aceite do participante nesse projeto. 

Por fim, esta pesquisa segue as diretrizes que regem a Resolução 196, de 10 de 

outubro de 1996, do Conselho Nacional de Saúde. Como encaminhamento dos rigores ético, o 

projeto foi apresentado ao Comitê de Ética da Pesquisa da UFC para fins de aprovação, 

recebendo parever favorável para realização a partir do Protocolo número 016/11 (ANEXO 

D). Há o meu compromisso em apresentar as considerações finais desse trabalho à equipe de 

profissionais dos equipamentos sociais parceiros da Secretaria Municipal de Assistência 

Social, às pessoas em situação de rua que fizerem parte desta pesquisa e aos movimentos 

sociais vinculados a situação de rua como o Movimento Nacional de População de rua e 

Pastoral do Povo da Rua. É pretendido realizar a publicação desse trabalho dissertativo em 

periódicos especializados e sua apresentação em Congressos e Eventos. 
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3. IDENTIDADE METAMORFOSE 

 

 

3.1. Os princípios da identidade metamorfose 

 

 

O processo de constituição da identidade metamorfose evidencia os alicerces 

deformação das sociedades sociedade. Então, na realidade latino americana na qual impera a 

pobreza como elemento constituinte, a identidade tem seu processo de desenvolvimento 

específico. No entanto, antes de haver o debruçamento sobre essa relação identidade e 

pobreza, é necessário entender como ocorre o processo de formação da identidade 

metamorfose. Assim, é apresentado as bases em que esse conceito está assentado.   

Ciampa (1987) apresenta a identidade metamorfose como um conceito central para a 

Psicologia. Ela é abordada como unidade da atividade e da consciência a partir de papéis, de 

personagens e de formas de reconhecimento; da igualdade e da diferença; da objetividade e da 

subjetividade, abrangendo a estrutura da realidade social em sua constituição. Lane (1984a) 

corrobora essa última afirmação evidenciando que o ser humano é ativo e constituído por uma 

infraestrutura histórica e social, enfatizando igualmente a atividade humana como central na 

constituição do indivíduo. 

 O homem, segundo Sawaia (2007), é abordado a partir de uma perspectiva 

materialista histórica e dialética.  Dessa maneira, além da identidade ser compreendida nesses 

aspectos sociais,Góis (2012) acrescenta uma base biológica e primitiva, formando o alicerce 

para inovação e constante movimento da identidade metamorfose. Iguamente, esse último 

autor evidencia que a realidade pode oprimir e enfraquecer os potenciais positivos da 

identidade, mas a devastação total somente ocorre com a morte biológica em virtude da força 

lantente que possui a identidade. Esse autor denota que a vivência visceral de estar vivo deste 

contato com o orgânico e o primitivo são promotores de uma maior integraçãobio-psíquico-

sócio-cultural-espiritual e de uma maior possibilidade de efetivação dessa metamorfose.  

Ciampa (1987) utiliza Stanislavski para explicar essa força positiva subjacente à 

constituição humana a qual proporciona a manifestação da identidade como movimento. É 

“algo que emerge do ‘fundo do manancial da natureza orgânica’, por certo está falando de 

vida” (CIAMPA, 1987, p. 191). Em um âmbito vinculado à sociogênese, esse último autor 

afirma que a identidade é portadora da invencibilidade da substância humana que representa a 

História e a humanidade presentes no homem: 
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A História, então, é a história de autoprodução humana, o que faz do Homem um ser 

de possibilidades, que compõem sua essência histórica. Diferentes movimentos 

históricos podem favorecer ou dificultar o desenvolvimento dessas possibilidades de 

humanização do Homem, mas é certo que a continuidade desse desenvolvimento 

constitui a substância histórica dele, que só deixara de existir se não mais existir 

nem História, nem Humanidade (CIAMPA, 1987, p. 172). 

 

Esse último autor também abordaas possibilidades de constante mudança da 

identidade, como primordialmente verbo, ou seja, atividade. A pessoa se torna algo, pelo seu 

agir e pelo seu fazer em interação social. É a partir da atividade que o ser humano se 

reconhece e é reconhecido em um determinado grupo social. Vygotsky (2004) afirma que o 

ser humano é constituído a partir das interações sociais com outros seres humanos, 

evidenciando a necessidade dos outros para desenvolvimento do psiquismo. Lane (1981) 

corrobora com essa afirmação concebendo que os seres humanos são formados a partir dos 

grupamentos e dos contextos que fazem parte. 

Então, a pessoa é um ser de possibilidades apesar de não estar totalmente livre das 

condições históricas que está imersa. Essas condições servem tanto para serem potenciais de 

libertação, como de opressão. Dessa maneira, não se pode desvincular o estudo da identidadee  

da sociedade segundo Ciampa (1987). As diferentes estruturações da sociedade repercutem 

em formas específicas de identidade. Assim, nas sociedades capitalistas, o capital é o único 

autor da história, enquanto o homem é seu suporte, sendo alienado, personagem fetichizado 

gerado e controlado por sua força de trabalho que “é encarnada pelos sujeitos que não tem 

meios de produção, então o capital tem que produzir despossuídos de meios de produção. A 

riqueza tem que gerar miséria para que ela cresça: a única forma de produção capitalista é 

através da produção da miséria” (CARONE, 20-?, p.8).  

Nesse sistema, a própria identidade humana, que é metamorfose em sua constituição, 

torna-se produto, sendo reposta constantemente pelo sistema de produção que a imputa uma 

falsa compreensão de permanência. A sociedade capitalista pode funcionar como um sistema 

opressor da libertação da identidade humana. A opressão é abordada, segundo Guzzo (2010), 

como psicossocial e produtora de diversas formas de violência e de sofrimento em 

perspectivas individuais e coletivas. Moura Jr. e Ximenes (2012) concebem a pobreza como 

um mecanismo de opressão, violando simbolicamente, socialmente e concretamente a vida 

das pessoas pobres.  

 Góis (2012) afirma que a pobreza reflete em formas específicas de estruturação da 

identidade, fomentando formas de vida oprimidas e balisadas por sofrimento psíquico, 
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estresse, anomia, violência, desvinculação familiar e comunitária, drogadição e transtornos 

mentais. A partir dessa visão, a identidade torna-se prementemente um projeto político. 

Principalmente, na contemporaneidade, em que há uma variedade de forças antagônicas 

reprodutoras de formas específicas de identidade, o indivíduo “é interpelado ou representado, 

a identificação não é automática, mas pode ser ganha ou perdida. Ela tornou-se politizada” 

(HALL, 2006, p. 21).  

Assm, Ciampa (1987) concebe que sua teoria da identidade tem um interesse prático e 

teórico. Este se refere a necessidade de compreensão da situação social que as pessoas estão 

imersas. O interesse prático está baseado na “transformação social, interesse pela libertação 

da coerção” (p. 216). É seguida, então, segundo Ximenes e Góis (2010), uma Ética da 

Libertação
20

 em que “tem como horizonte a libertação do ser humano” (p. 57) inserido em 

contextos sociais de pobreza e de opressão. Guareschi (2009) afirma que a libertação é 

embasada por práticas concretas, sendo fruto de uma necessidade de mudança significativas 

na sociedade, na Igreja e na Ciência a partir da segunda metade do século XX.  

Para esse último autor, a Libertação incorpora os princípios da criticidade, da ética, do 

caráter histórico da sociedade, da dialética e de aspectos relacionais entre individual e social 

como constituintes de sua práxis. Góis (2005) afirma que não utiliza o conceito liberdade para 

referenciar libertação, porque essa primeira palavra baseia-se em um princípio burguês 

ausente de um comprometimento político e ético com a população oprimida. Então, segundo 

Ciampa (1987), as questões identitárias são voltadas para construção de projetos de vida 

democráticos e coletivos, distantes de verdades totalitárias e universalizantes.  

Portanto, observo, junto com Ciampa (1987) e Góis (2008) que o capitalismo pode 

estruturar a identidade de forma opressora. No entanto, essas questões serão melhores 

apresentadas no capítulo seguinte sobre a vivência em da situação de rua a partir do processo 

de constituição identitária. Dessa maneira, para ilustrar a categoria identidade metamorfose, a 

história de vida de Francisco será a referência neste atual capítulo. Francisco tem 23 anos e 

uma filha. No momento de realização da Entrevista Narrativa (EN), estava vivendo no Abrigo 

Provisório para as pessoas em situação de rua removidas da Praça da Bandeira. Estava há 4 

anos em total situação de rua. O início da história de vida de Francisco auxilia na 

compreensão da centralidade da realidade social na constituição identitária, construindo 

tramas específicas na sua vida: 

                                                           
20

Ciampa (1984) e Lima (2010) utilizam em suas produções o termo emancipação. No entanto, neste trabalho, 

opto pelo conceito de libertação a partir de Guareschi (2009) por configurar uma categoria criada em solo latino 

americano como forma de resistência e de transformação de uma realidade opressora a partir da superação da 

dicotomia do individual e do social e da teoria com a prática a partir de um valor ético humanista e comunitário. 
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Então, assim, desde o início da minha vida, eu não tive, assim, digamos... uma 

infância, como eu pensei em ter, né? Foi infância complicada. Muito cedo eu 

comecei a trabalharno centro da cidade como vendedor de sacolas. [...] Aí no 

decorrer do tempo, eu faltava muitas aulas por conta disso. [...] Porque teve uma 

época que meu pai tavadesempregado. Minha mãe passando um momento difícil lá 

em casa com os seis filhos. E eu era o terceiro dos seis. Aí, ao passar do tempo, já 

não vendia mais sacola. E, minha mãe comprou um carro de mão onde eu e meu 

outro irmão passamos a catar papelão, materiais de reciclagem. Aí complicou mais 

os meus estudos. Chegou um certo tempo que eu desisti dos estudos na sexta série. 

Aí passei a ver, a conviver na rua e tudo. Aí deixei também de catar reciclagem e 

passei a frenquentar a Aldeota e pastorar carro. Passei um tempo pastorando carro. 

Passei a ver como que era o mundo da pessoa adulta, e passei a simplesmente curtir. 

Aí na Beira-mar rola tudo. Aí conheci a instituição, a droga. Várias coisas que não 

era para uma pessoa da minha idade ter conhecido (EN FRANCISCO, p. 1 e 2).  

 

 

Francisco teve sua vida marcada pela pobreza em condições concretas, fornecendo 

diretrizes para sua constituição identitária. Observo que as conseqüências no psiquismo 

ocasionadas por uma vivência de pobreza representam as estratégias de sobrevivência 

encontradas pelos pobres, pois a realidade apresenta-se geralmente como concreta e imutável 

a partir da estruturação de ideologias, de crenças e práticas mantenedoras do status quo. 

Assim, a realidade social de privação monetária e de falta de oportunidades de trabalho para 

sua família acarretaram o aparecimento do personagem que-trabalha
21

. Este impede o 

desenvolvimento do personagem que-estuda e, posteriormente, repercute na criação do 

personagem-usa-droga.   Assim, Gonçalves Neto e Lima (2011a) observam que a identidade 

humana está ligada “as qualidades, as habilidades, ou as atividades sociais dos indivíduos, ora 

as suas raízes e seus vínculos, ora ainda suas características pessoais, seus modos particulares 

de agir” (p. 2), constituindo os aspectos pessoais e sociais da identidade. 

 

 

3.2. A identidade como pessoal e social 

 

 

A identidade social pode ser dividida em identidade profissional, étnica, religiosa, 

entre outrassegundo Souza (2009).  A “identidade é ao mesmo tempo pessoal no sentido de 

ser ‘localizada’ numa pessoa e social na medida em que os processos de sua formação são 

sociais” (DESCHAMPS; MOLINER, 2009, p. 22). A identidade social, segundo Lane (1981), 

                                                           
21

Utilizo para referenciar a categoria personagem da identidade a fonte em itálico. Além disso, o termo 

personagem, geralmente, é apresentado na forma de uma ação por denotar o caráter vinculado à atividade da 

identidade metamorfose. 
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é constituída dos papéis sociais desempenhados. Esses papéis são as práticas sociais 

cristalizadas que atribuem significados específicos ao indivíduo dependendo de sua posição 

na cultura. 

Dessa maneira, a identidade metamorfose, então, 

 

designa o ser, que nomeia o ser. Nós nos identificamos com nosso próprio nome, 

que nos identifica num conjunto de outros seres, que indica nossa singularidade: 

nosso nome próprio. [...] Nosso primeiro nome (prenome) nos diferencia de nossos 

familiares, enquanto o último nome (sobrenome) nos iguala a eles. Diferença e 

igualdade. É a primeira noção de identidade [...] partir disso, a identidade diferencia-

se e iguala-se a vários grupos sociais ou identidades sociais. (CIAMPA, 1984, p. 63) 

 

Em sua história de vida, Francisco encarna o personagem-usa-droga, utilizando crack, 

mesclado, maconha e cocaína e vinculando-se a uma identidade social de usuário de droga. 

No entanto, no campo singular de sua identidade pessoal, aparecem também o personagem-

que-rouba eo personagem-que-mora-na-rua, constituindo as identidades sociais de ladrão e 

de morador de rua que formam a identidade pessoal de Francisco. No entanto, determinadas 

identidades sociais podem ser nocivas para seus portadores, como igualmente a única 

estratégia de sobrevivência encontrada. As sociedades podem estruturar as identidades sociais 

em aspectos pressupostos, ou seja, em formas cristalizadas de reconhecimento do indivíduo. 

Ciampa (2002) fala que a política de identidade de um determinado grupo ou coletividade 

refere-se a uma identidade social que é pressuposta a partir de orientações e critérios que 

constituem estruturas de reconhecimento específicas. 

 

O que parece de forma inicial é o fato de que determinadas políticas de identidade 

configuram determinadas identidades coletivas [...]. Assim, tais políticas identitárias 

acabam por expressar um tipo de discurso a favor de uma autodeterminação 

excludente, o que significa que dentro de tais políticas o indivíduo acaba por se 

colocar diante do outro de forma estigmatizada a partir da representação, consciente 

ou não, de uma determinada personagem. (LIMA, 2010, p. 170) 

 

Essa política de identidade pode ser constituída por estigmas. A identidade social 

estigmatizada, segundo Goffman (2008),carrega um estigma que repercute no reconhecimento 

da pessoa em somente um via de compreensão opressora. Esse processo de estigmatização 

permeia a realidade social, ocorrendo na história de Francisco a partir da identidade social e 

pressuposta de drogado
22

 que é estigmatizada pela sua família oprimindo o ator que é 

reconhecido e identificado com ela.  

                                                           
22

 Utilizo identidade pressuposta de drogado como a identidade social depreciativa das pessoas que fazem uso 

abusivo de drogas. 
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Porque a família é a primeira a apredejar o viciado do que dar a mão e dizer “vamos, 

eu vou te ajudar. Eu vou tirar tu dessa. E tu vai ser quem tu era, ou melhor, tu vai ser 

melhor do que tu era”. Não, mas prefere jogar o familiar para fora de casa. Prefere 

criticar do que incentivar na mudança dele. Acreditar narecuperação. Então, isso 

acontece muito. Não só em Fortaleza, em todo lugar (EN FRANCISCO, p. 7). 

 

A pessoa que é constituída de uma identidade social estigmatizada, segundo Goffman 

(2008), pode se sentir inferior aos demais que não portam essa identidade social. Elas são 

reconhecidas socialmente como portadoras de símbolos do estigma que indicam a presença de 

determinada identidade social estigmatizada. A droga e seus efeitos seriam os símbolos do 

estigma na vida de Francisco, repercutindo no modo como é reconhecido e posicionado na 

sociedade: 

 

As pessoas acham, como eu falei antes, né? Pela figura que droga faz com que 

aquela pessoa se apresente magra, fedida. Não passa mais a conviver na sociedade e 

vive isolado. Isolado não, assim, em termos de presídio, nem nada. Isolado, eu digo, 

assim, afastado praticando algo que a sociedade não pratica. É algo como se fosse o 

mundo entre aspas “separado” de quem vive uma vida no crime (EN FRANCISO, p. 

16). 

 

Esse mundo separado vivenciado por Francisco é a concretização das políticas de 

identidade que estruturam, criam e reproduzem as identidades pessoais e sociais. Este termo, 

segundo Ciampa (2002), foi criado por Goffman em seu livro Estigma: Notas sobre a 

Manipulação da Identidade Deteriorada de 1963
23

. Hall (2006) fala que historicamente o ano 

1968 fundou o que seria conhecido como política de identidade a partir do surgimento de 

vários movimentos coletivos reivindicatórios de mulheres, de gays, de negros e de pacifistas. 

Goffman (2008) evidencia que a política de identidade se refere aos traços construídos por 

determinados grupamentos sociais que prescreviam como deveriam ser determinadas formas 

de identidade.  

Há, então, políticas de identidade emancipatórias e regulatórias na realidade social. As 

políticas de identidade regulatórias estabelecem formas de reconhecimento da identidade que 

mantém a reposição em determinados personagens fetichizados. Assim, as pessoas 

submetidas a essas políticas, segundo Gonçalves Neto e Lima (2010), “sequer conseguem 

escolher a negação de sua própria identidade, sem o direito de manifestar suas preferências 

oprimidas por políticas de identidade aplicadas e impostas por outros” (p. 93).  

                                                           
23

 É livro é utilizado neste trabalho, mas seu ano de publicação é 2008. Ele está em sua quarta edição. 
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Observo que essa negação advém principalmente dos papéis sociais, do 

reconhecimento do outro e da realidade social. A estrutura social e as relações sociais são 

portadoras de um forte poder sobre o indivíduo, pois “uma identidade concretiza uma política, 

dá corpo a uma ideologia” (CIAMPA, 1987, p. 127). Essa política de identidade regulatória 

ocorreu na história de vida de Francisco quando ele foi encarado pela família somente a partir 

do personagem drogado; quando ele diz ser visto pelas outras pessoas unicamente como um 

“drogado”, “fedido” e “ladrão” por ter “uma figura sofrida” (EN FRANCISCO, p.15). 

Francisco, então, recebe tratamento diferenciado e opressor por encaixar-se em uma forma de 

reconhecimento, sendo considerado “um nada” (EN FRANCISCO, p.15). 

No entanto, segundo Lima (2005), também há as políticas de identidade 

emancipatórias que ampliam os direitos dos indivíduos a partir da criação de novas 

possibilidades de existência. O ser humano, então, é constituído de elementos pessoais e 

sociais. Estes, então, se referem a aspectos da realidade social que se relaciona a pertença a 

grupamentos ou categorias coletivas, representando as posições dos indivíduos na ordem 

social e podendo adquirir elementos opressores ou de libertação em sua constituição. Já os 

aspectos pessoais, para Deschamps e Moliner (2009),são as características idiossincráticas da 

pessoa que trazem o caráter singular e único para a identidade. Igualmente, o pessoal também 

é remetido ao idêntico a si mesmo e diferente dos outros. 

Para Souza (2009), a identidade metamorfose é também constituída pela imbricação de 

níveis pessoais, intraindividuais e interindividuais. No nível pessoal, a autora fala que a 

identidade é permeada por aspectos biológicos e vinculados à corporeidade. No 

intraindividual, estão envolvidas a consciência e a atividade. No interindividual, estão 

relacionados as relações sociais e grupais. 

 

Aí, depois que eu passei a utilizar o crack, eu tive várias alucinações e tudopassei 

freqüentar clube de reggae, de forró, de gafieira e tudo, não mais sendo aquela 

pessoa tão inocente como eu era, que costumava ouvir conselhos de pessoas mais 

velhas, que costumava sempre estar em ambientes de pessoas do meu tipo, ou seja, 

da mesma idade que eu. Então, passei a querer saber mais qual era os prazeres da 

vida (EN FRANCISCO, p. 3). 

 

Esta fala de Francisco denota os aspectos pessoais da identidade, representados pelas 

alucinações que passaram a existir em sua vida. Assim, como expressa os parâmetros 

intraindividuais desempenhados pelas novas atividades desempenhadas como a presença em 

determinados locais antes não freqüentados, gerando, assim, uma nova consciência pela 
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compreensão de si não mais como inocente. Esta percepção de si afeta suas relações sociais, 

ocasionando uma nova postura diante dos outros.  

 

 

3.3. O processo de constituição da identidade metamorfose 

 

 

Para Jacques (2001), a etimologia da noção de identidade vem do latim idem que 

significa o mesmo. No entanto, pode-se perceber a identidade como igual e, igualmente, 

acrescentar o caráter plural e estranho à identidade. É fundamentado, assim, segundo Ciampa 

(1984), Góis (2008), Lima (2010), Sawaia (1995), a perspectiva da metamorfose a partir da 

possibilidade de emergência do diferente na identidade.   

Assim, identidade metamorfose não se restringe a uma identidade social, porque ela é 

encarada como ampla, múltipla e em movimento, abrangendo compreensões de si 

contraditórias e conflitantes. Então, a identidade pessoal porta várias identidades sociais que o 

indivíduo vincula-se (CIAMPA, 1987; GOFFMAN, 2008). Além disso, Góis (2008) afirma 

que a tentativa de compreender a identidade dá-se somente de modo parcial a partir de sua 

aparência, pois a totalidade da identidade é encarada como impossível de abarcar.  

A identidade metamorfose é baseada para Carone (20-?) no materialismo histórico 

dialético, pois concebe o ser humano como matéria. Essa matéria também se refere à 

realidade social, ao grupo familiar e às instituições que particularizam o universal.  

 

Essa é uma noção dialética em que eu tenho que entender a relação entre o universal 

e a o particular, conjuntamente com a relação entre igualdade e diferença; você tem 

que manter a tensão entre o individual e o particular para pensar dialeticamente. 

Quando penso em totalidade concreta – em mim mesmo como totalidade concreta – 

eu sou e não sou espelho dessa realidade; eu sou na medida em que sou determinado 

socialmente, mas eu não sou porque enquanto indivíduo (que me individualizo) eu 

sou uma negação dela (CARONE, 20-?, p. 13). 

 

Segundo Ciampa (1987), cada ser humano, na sua materialidade, é encarnado pelas 

relações sociais que são históricas. No entanto, o ser humano não somente é constituído por 

essa historicidade de forma passiva, pois a propriedade da matéria é a transformação, sendo 

tanto possibilidades já criadas, como possibilidades potenciais. Assim, ontologicamente, esse 

autor percebe o ser humano como devir, o ser que é mudança, formando, dessa maneira, a 

identidade metamorfose. 
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Carone (20-?) afirma que essa identidade construída por Ciampa, então, é embasada 

pela dialética materialista a partir de uma apropriação específica da Teoria dos Papéis com 

Goffman e com Mead
24

 em Psicologia Social para compreender e problematizar os impactos 

do capitalismo na identidade. Isso ocorre, porque o sistema capitalista é abordado como 

anulando as potencialidades humanas e as necessidades de socialização e de liberdade. Essas 

últimas considerações de Ciampa (1984) são embasadas por fundamentos da Teoria Crítica a 

partir, principalmente, de Habermas
25

.  

Dessa maneira, utilizando considerações da perspectiva Histórico Cultural da Mente 

para compreender o processo de constituição da identidade metamorfose, a concepção 

materialista histórico dialética, segundo Pino (2000), é baseada na trajetória histórica dos 

modos de produção de riqueza e da estrutura social da sociedade que repercutem em 

transformações na consciência e nos comportamentos humanos. A base dialética advém da 

compreensão que o homem e a natureza fazem parte da mesma unidade, onde modificando a 

natureza, o homem igualmente modifica a si mesmo.  

Com isso, Carone (20-?) traz que a pressuposição, a posição e a reposição da 

identidade é fundada com o sistema capitalista a partir dos modos de produção, sendo a 

própria identidade uma mercadoria produto dos modos de produção originados no capital, 

pois essa identidade é constituída da categoria atividade que perpassa a teoria marxiana e o 

sistema capitalista. A atividade, então, é mediada por instrumentos. O instrumento é uma 

criação humana para transformar a natureza, transformando dialeticamente o ser humano 

nessa ação. “Criado pelo Homem a sua imagem e semelhança, o eterniza, transforma a 

atividade individual em História, a criação cria o criador” (CODO, 1984, p. 53).  

Góis (2005) afirma que a atividade é constituída socialmente, sendo fundamento para 

a aprendizagem e para o desenvolvimento cultural a partir de sua base dialética. Leontiev 

(1978) denota que a atividade fundamenta o processo de conversão de um objeto concreto a 

uma representação mental e, posteriormente, dessa representação em atividade prática. A 

atividade é orientada por um objetivo, é mediada por instrumentos e é produtora de cultura.  

O trabalho como atividade mediada semioticamente promoveu, segundo Codo (1984), 

a formação de grupamentos, a divisão social do trabalho e a linguagem, repercutindo no 

desenvolvimento da consciência. Góis (2005) afirma que “Por meio da atividade, o indivíduo 

                                                           
24

 As considerações de Mead estão fundamentadas no interacionismo simbólico, mas Ciampa, segundo Carone 
(20-0?), traz a perspectiva materialista e dialética para as considerações de Mead e da Teoria dos Papéis. 
25

Essas questões vinculadas à Teoria Crítica não serão centro deste trabalho. 
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não só se identifica, mas consegue mudar a realidade objetiva e dar significado ao mundo e a 

ele mesmo, faz a história, cria a cultura e forma sua consciência do mundo” (p. 84). 

Francisco traz a importância da atividade para o reconhecimento de um novo 

personagem de sua identidade. Ele estava sendo somente reconhecido a partir do personagem 

que-usa-droga. Assim, ele evidencia que deve haver uma mudança em sua ação para ele 

referendar uma nova possibilidade de sua identidade a partir do reconhecimento dos outros 

que, neste caso, era sua família. 

 

O porquê de estar nesta situação e ser rejeitado por família, se a família rejeita 

quanto mais o indivíduo. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai ter que cair em si. Vai ter 

que construir, que fazer algo que venha convencer a família a aceitar ele novamente 

[...] Então, a pessoa tem que, querendo ou não, tem que fazer, tem que procurar um 

meio que ele venha a mudar de uma forma ou de outra (EN FRANCISCO, p. 13) 

 

A atividade é demonstrada como imprescíndivel na constituição identitária. No 

entanto, a identidade metamorfose também é formada por representações linguísticas que 

advém da atividade, mas que tem igualmente um significativo caráter constituinte Assim, 

Francisco afirma que, em uma outra situação, a pessoa que encarna o papel social de 

vagabundo, ou seja, aquele que não gosta de trabalhar, não vai receber ajuda dos outros 

quando necessita. Ele diz: “Quando eu falo que a pessoa não quer nada, todo mundo vai dar as 

costas” (EN FRANCISCO, p. 22). Ele utiliza de uma generalização da linguagem para 

referenciar o significado de vagabundo e de preguiçoso, posicionando os indivíduos 

reconhecidos nessas predicações como culpados pela sua situação e pelo seu sofrimento. 

Portanto, Lane (1996) afirma que a linguagem é a via de análise das categorias 

atividade, consciência e identidade. Há, então, um parâmetro vigente acerca do significado de 

vagabundo que permeia as interações sociais, a consciência e a identidade. Isso ocorre, porque 

“A linguagem é, por um lado, um sistema de reflexos do contato social e, por outro lado, 

preferencialmente um sistema de reflexos da consciência, isto é, um aparelho de reflexos de 

outros sistemas” (VIGOTSKI, 2004, p.81). A linguaguem, para Lane (1984b), reproduz os 

valores e as ideologias de uma sociedade, geralmente, sendo gerida em processos de 

significação opressoras que delimitam o processo de significação de si e do mundo somente a 

partir da ordem social vigente.      

Isso ocorre, porque, seguindo as considerações de Vygotsky (2004), a palavra utilizada 

na linguagem também se constitui como instrumento psicológico, funcionando como 

mediadora da relação homem-mundo. É um dispositivo artificial e social dirigido para o 

domínio dos próprios processos psíquicos. Esse processo somente acontece devido à 
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existência dos significados que são conceitos estáveis da palavra que criam um solo comum 

para a comunicação e para generalização, permitindo aos indivíduos estabelecerem uma via 

de compreensão de si e dos outros através do erguimento de uma lei que estrutura essas 

conexões regulares da generalização. Dessa maneira, a linguagem, segundo Lane (1984c), é a 

generalização das experiências históricas e sociais da humanidade, possibilitando pela sua 

aquisição a constituição do indivíduo como um ser social e do desenvolvimento da sua 

consciência. 

Segundo Ximenes e Barros (2009),  

 

tal mediação se realiza através de instrumentos – condutores e potencializadores da 

influência humana sobre os objetos – e através do uso de signos – meios auxiliares 

para a realização de operações mentais, proporcionando ao sujeito uma regulação da 

própria conduta e de condutas alheias (p. 68). 

 

 

A palavra, então, se evidencia como unidade dialética do pensamento e da linguagem 

apesar da linguagem não ser idêntica ao pensamento, como também este não é totalmente 

expresso na linguagem (VYGOTSKY, 2001). A constituição do âmbito intrapsíquico, 

segundo Leontiev (1978), é reflexo da realidade social em que a pessoa entrou em contato, 

sendo a linguagem a via de reprodução dessa realidade para o âmbito psíquico, como também 

para o desenvolvimento da consciência.  

Assim, segundo Vygotsky (2004), como as funções psicológicas superiores tem um 

duplo desenvolvimento, primeiramente elas se situam em um nível interpsicológico para, em 

seguida, desenvolverem-se em um nível intrapsicológico. Ou seja, as funções primeiro 

aparecem no nível social para depois surgirem no nível individual. Vygostky (1991) chama 

esse processo de lei genética do desenvolvimento cultural ou lei da dupla formação. A 

linguagem é a forma mais representativa desse duplo desenvolvimento. Ela, em um primeiro 

sentido, tem a função de vinculação entre a criança e o meio. Na medida em que a criança 

passa a falar para si própria, há a transposição de uma forma coletiva para individual por meio 

do processo de conversão. Segundo Lane (1984b), a linguagem é produto de uma 

coletividade, sendo os significados das palavras a critalização das práticas sociais. 

Assim, a linguagem, de acordo com Ciampa (1987), é uma construção coletiva que 

constitui a identidade. Dessa forma, há, igualmente, uma autoria coletiva e pessoal dos 

personagens e, conseqüentemente, da identidade. Lane (1984b) também afirma que a 

linguagem repercute na estruturação da consciência. Como Vygotsky (2001, 2004) defende, a 

consciência está estruturada em uma rede singular de sentidos. Essas concepções mais 
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pessoais da palavra que se referem aos sentidos estão balizados pelas motivações, pelas 

vivências afetivas vividas e pelo seu contexto de uso.  

Barros et al (2009)  afirmam que os sentidos são mais instáveis e se referem à soma de 

todos os fatos psicológicos que uma palavra desperta na consciência, possuindo, então, um 

caráter múltiplo e indeterminado. Dessa maneira, o sentido tem uma abrangência mais ampla, 

expandindo os alicerces dos significados apesar desses serem os referenciais basais dos 

sentidos. Segundo Vygotsky (2004), são os processos de formação de sentidos que fornecem 

a estrutura semântica da consciência que tem uma base associacionista, ou seja, a consciência 

é formada pela aglutinação de sentidos que podem ser cambiáveis e, conseqüentemente, 

transformar a consciência. Portanto, como a fala é portadora de sentidos e de significados, 

pode-se evidenciar que a fala é promotora de mudanças na consciência, pois a fala é o indício 

de contato direto entre consciências. É notado, então, que o processo de movimento de 

consciência dá-se na relação com alteridade a partir de um processo cooperativo entre 

consciências. A consciência tem o papel regulador do comportamento, funcionando como 

uma refração de múltiplos reflexos, pois ela pode ser considerada como interação, reflexão e 

excitação recíproca de diferentes sistemas. 

 Por isso, a consciência é compreendida com um enfoque semântico, pois está 

fundamentada a partir dos sentidos. Os signos constituintes desses sentidos e significados 

orientam igualmente a dupla direção da atividade humana, pois “ por seu intermédio, o sujeito 

se objetiva e transforma a realidade, ao mesmo tempo transforma si mesmo e se objetiva” 

(ZANELLA, 2004, p. 132). Segundo Molon (2010), a consciência também se fundamenta na 

capacidade humana de reflexão da atividade. A atividade se baseia na reprodução dos feitos 

humanos já elaborados, como também na criação e na imaginação. Góis (2005) concebe a 

atividade como “ação consciente, criativa e transformadora, quer dizer, uma ação que permite 

o ser humano apropriar-se da natureza, produzir sociedade e sua existência conforme sua 

vontade” (p.76). 

Assim, a consciência tem uma origem social mediada semioticamente (MOLON, 

2010). Partindo de Vygostky, Góis (2005) afirma que a consciência é fundada a partir da 

interação social e da atividade, portando aspectos cerebrais e históricos. Nesse sentido, “no 

movimento das mãos e nas modificações do material, o trabalho repete o que antes havia sido 

realizado na mente do trabalhador, com modelos semelhantes a esses mesmos movimentos e a 

esse mesmo material” (VIGOTSKI, 2004, p.66). Esse processo somente acontece, porque há a 

existência dos significados que são conceitos estáveis da palavra que são instrumentos 

psicológicos e criam um solo comum para a comunicação e para generalização, permitindo 
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aos indivíduos estabelecerem uma via de compreensão de si e dos outros através do 

erguimento de uma lei que estrutura essas conexões regulares da generalização. 

Essa estabilidade está, igualmente, presente no desenvolvimento da identidade. “O 

significado socialmente compartilhado define, explica, legitima a realidade – e a nova 

identidade” (CIAMPA, 1987, p. 71). A constituição identitária, segundo Ciampa (1984), é 

entendida a partir do uso de substantivos que representam estabilidade; e que são resultados 

da atividade e das relações sociais.  A resposta para pergunta “quem sou eu?” é uma 

representação, ou seja, um dado, um significado, ocultando o caráter processual e vinculado à 

atividade da identidade metamorfose. Com isso, a identidade é entendida a partir dessa 

identificação a um substantivo, significando-a em um personagem. Essa representação 

linguística, geralmente, é anterior ao próprio processo de desenvolvimento do ser humano, por 

exemplo, antes mesmo de um bebê nascer muitas vezes ele é possuidor de um nome. 

Na história de Francisco, antes de ele fazer uso de alguma substância psicoativa ele era 

reconhecido como personagem que-tem-inocência pela sua família, tendo a representação de 

sua identidade vinculada a esse personagem. No entanto, com o surgimento do personagem 

que-usa-droga, a identidade tem sua representação e seu reconhecimento modificados a partir 

desse novo significado de usuário de drogas.  

 

Então, minha mãe e meus pais e meus irmãos tudo quando passaram a saber que eu 

estava vivendo aquela vida é como se o mundo tivesse desabado. Porque aquela 

pessoa que parecia ser tão meiga, e tão, tão inocente, já estava sabendo os prazeres 

da vida que eles nem chegaram a saber ainda (EN FRANCISCO, p. 3-4). 

 

O personagem que-usa-droga não é abordado como uma constante re-posição que 

pode ser modificada pela família. Esse personagem torna-se o personagem drogado, sendo 

constantemente reconhecido como permanência e imutabilidade, ocultando a atividade da 

identidade. Francisco fala dessa estabilidade incomodado: “Então, em muitos momentos, eu 

sentia raiva. Pessoal da família dizia ‘tu vai usar mesmo” (p. 19). 

 

Nossa linguagem quotidiana tem dificuldades de falar do ser como atividade – como 

acontecer, como suceder. Acabamos por usar substantivos que criam a ilusão de uma 

substância de que o indivíduo seria dotado, substância que se expressaria através 

dele. Por isso, quando representamos a identidade, usamos como muita freqüência 

proposições substantivas (Severino é lavrador), em vez de proposições verbais 

(Severino lavra a terra). Pelo fato já mencionado de interiorizarmos o que é 

predicado, a atividade coisifica-se sob forma de uma personagem que subsiste 

independentemente da atividade que a engendrou e que a deveria sustentar (Severino 

é lavrador mas já não lavra) (CIAMPA, 1987, p. 133). 
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Ciampa (1987) fala que é por meio da linguagem que a identidade é originada a partir 

da atividade. Ele, igualmente, denota que o ser humano forma sua identidade através do que 

os outros atribuem à pessoa. O indivíduo predica-se, primeiramente, pelos predicados 

atribuídos pelos outros a ele. Mattos, Castanho e Ferreira (2003) afirmam que a identidade 

individual tem sua base formada pelas relações intersubjetivas. Segundo Coêlho (2009), o ato 

de nomear fornecido pela linguagem é um ato de classificação, onde posiciona o indivíduo no 

mundo a partir da utilização de uma palavra que o referencie.  

Além do caráter semiótico, as relações sociais e a realidade social também constituem 

a identidade metamorfose, como também são formadas pela constituição identitária.  

 

É verdade que não basta uma representação prévia. O nascituro, uma vez nascido, 

constituir-se-á como filho na medida em que as relações sociais em que esteja 

envolvido concretamente confirmem esta representação através de comportamentos 

que reforcem sua conduta como filho e assim por diante. Temos que considerar este 

caráter operativo (e não só representacional). Contudo, é na medida em que é 

pressuposta a identificação da criança como filho (e dos adultos em questão como 

pais) que os comportamentos vão ocorrer, caracterizando a relação paterno-filial. 

Desta forma, a identidade do filho,se de um lado é conseqüência das relações sociais 

que se dão, de outro – com anterioridade – é uma condição dessa relações 

(CIAMPA, 1984, p. 66).  

 

Igualmente, a identidade é abordada como consciência “por implicar numa 

consciência de si enquanto ser no mundo peculiar da espécie humana” (MATTOS, 

FERREIRA, CASTANHO, 2003, p. 5). Então, qualquer mudança na atividade, ou na 

consciência, ou na identidade repercute em mudanças recíprocas entre essas instâncias. Isso 

ocorre, porque a identidade é entendida como compreensão de si mesmo em relação com 

outros, consigo e com a sociedade, arregimentando assim a consciência. No entanto, essa 

representação de si fornecida pela linguagem é desenvolvida a partir da atividade como 

constituinte da consciência e mantida pelo desempenho, igualmente, de atividades sociais 

como formadoras da identidade. 

Continuando com Mattos, Castanho e Ferreira (2003), analisando a lei de dupla 

formação da Teoria Histórico Cultural para constituição daidentidade metamorfose, o âmbito 

intersubjetivo em que, primeiramente, o ser humano é constituído representa a identidade 

pressuposta. 

 

Entendemos tal afirmativa como a ocorrência de uma predicação atribuída ao 

indivíduo pelo ‘outro’, isto é, a nomeação de um atributo individual nas relações que 

se dão no âmago de uma estrutura social. Trata-se de uma identidade dada, atribuída, 

outorgada pelo outro e mediada por este. Esta identificação, objetivamente infligida, 

carrega em si o conhecimento compartilhado socialmente e as expectativas dos 
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outros no que se refere ao modo como um determinado indivíduo deve agir e ser 

(MATTOS, CASTANHO, FERREIRA, 2003, p. 3) 

 

Segundo Góis (2012), antes do sujeito nomear-se, ele é nomeado pelos outros em um 

determinado papel social que constitui a identidade pressuposta. Este papel social, para 

Ciampa (1977), advém de funções sociais existentes na realidade portadoras de atribuições 

específicas e construídas historicamente a partir da padronização das atividades realizadas 

pelos seres humanos. Lane (1981) afirma que papel social refere-se a um tipo de conduta 

estável relacionada a uma posição que a pessoa desempenha na cultura. 

Assim, para Lima (2010), o papel social é um mecanismo de controle, de manipulação 

e de reprodução de uma identidade pressuposta social que é uma identidade cristalizada a 

partir da ordem social. A identidade pressuposta permeia a realidade social com papéis sociais 

estáveis estabelecidos a ela pelas relações, pelos contextos históricos e pelos indivíduos. 

Segundo Souza (2009), esses papéis somente existem porque são materializados pelas pessoas 

e pelos grupos que os personificam.  

 

Os atores passam a identificar-se com seus papéis, isto é, com o sentido objetivado 

das ações, fazendo com que os indivíduos sejam apreendidos não como tais, mas 

como tipos. O próprio ator se percebe como tal. O importante a ser destacado é que 

as instituições se corporificam na conduta dos indivíduos através dos papéis, sendo 

que os atores se identificam com esses papéis mais como tipos do que como 

indivíduos. Isto se dá através da transmissão de crenças e de valores, que se apóiam 

na distribuição social do conhecimento e na divisão social do trabalho, base de toda 

diferenciação social, que assim é mantida (CIAMPA, 1977, p.25) 

 

Esse último autor também afirma que o ser humano interioriza aquilo que é atribuído 

pelos outros, constituindo-se a partir dos significados existentes na realidade que constituem o 

universo simbólico. Esse universo é considerado a base das significações socialmente e 

historicamente construídas a partir da cristalização da atividade. A identidade, então, segundo 

Gonçalves Neto e Lima (2011a), é formada a partir da identificação e do reconhecimento da 

pessoa e dos outros em palavras e atividades. A identidade metamorfose é o processo de 

julgar e de nomear alguém, sendo o reconhecimento uma necessidade histórica e psicossocial 

da formação identitária. 

Dessa maneira, os papéis sociais são predicados que são identificados e reconhecidos 

pelas pessoas referentes à sua própria identidade e a identidade dos outros. Segundo Souza 

(2009), os papéis sociais constituem as identidades sociais a partir das interações sociais e dos 

discursos produzidos acerca de um determinado grupamento coletivo. Esse processo ocorre 

em virtude da palavra ser um instrumento de reflexos reversíveis. Assim, é visualizado que o 
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instrumento psicológico funciona, segundo Vygotsky (2004), como estímulo-objeto e como 

estímulo-instrumento de forma concomitante, sendo um reflexo reversível que é construído a 

partir das interações sociais que o indivíduo entra em contato. É percebido o viés histórico 

quando se observa que o instrumento psicológico que funda o ato instrumental é uma criação 

humana. E é encontrada a perspectiva dialética quando se visualiza que o ato instrumental 

pode impactar tanto na realidade externa, como no próprio comportamento, gerando novas 

conexões. 

A inserção do instrumento psicológico através da linguagem traz essa possibilidade de 

domínio pelo próprio ser humano do seu comportamento, assim como o mecanismo de 

conhecimento de si mesmo e o do outro passa a ser o mesmo. Nesse sentido, por meio dos 

reflexos reversíveis,  

 

eu mesmo posso reconstituir para mim, individualmente, esses mesmos excitantes; 

porque logo se convertem para mim em reversíveis e, por conseguinte, determinam 

meu comportamento de modo diferente dos demais. Assemelha-me a outras pessoas, 

tornam meus atos idênticos a mim mesmo. (VIGOTSKI, 2004, p.81)      

Esses reflexos reversíveis são proporcionados pela palavra, pois essa funciona como 

contato social, constituinte da consciência e do comportamento humano. Dessa maneira, o 

conhecimento que se tem do outro é o mesmo que o indivíduo tem de si mesmo, pois “o 

contato com os outros sujeito permite o reconhecimento do outro, e através disso, o 

autoconhecimento” (MOLON, 2010, p. 84) com o instrumento psicológico. Francisco foi 

reconhecido a partir dos papéis sociais de vagabundo, sujo e ladrão, repercutindo em sua 

constituição identitária através do aparecimento do personagemque-rouba: 

 

Ele é discriminado nem que ele não queira como ladrão, ou assaltante, ou algo do 

tipo. Então, aquilo, para mim não é. Ele é chamado daquilo. Aquilo fica dentro dele 

e dá uma certa  revolta: “Então, já que eu não sou conhecido como eu sou chamado, 

ele passa a fazer. [...] Ele leva a culpa. Ele passa a alimentar na mente e passa a 

fazer. Passa a ter conhecimento, incentivo dos outros (EN FRANCISCO, p. 14-15) 

 

Para Lima (2010), a identidade é constituída por um encadeamento de modos de 

reconhecimento. No entanto, quando esse reconhecimento não ocorre, ou quando acontece de 

forma opressora, acarreta o aprisionamento da pessoa em uma mesma representação da 

identidade, impedindo a possibilidade de manifestação de outras formas de expressão da 

identidade e a sua tendência a metamorfose, como acontece com o Francisco com o 

personagem que-usa-droga que se torna permanentemente representante de sua identidade 

apesar da sua vontade contrária. 
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Assim, a identidade resulta do encontro entre a idéia que fazemos (ou a imagem que 

temos) de nós mesmos e dos outros e, a idéia (ou a imagem) que os outros fazem 

(têm) de nós. A identidade resulta da dialética entre os modos como nos 

representamos e de como somos representados, ou, dito de outro modo a identidade 

deriva dos modos como nos (re)conhecemos e de como somos (re)conhecidos 

(ALMEIDA, 2005, p. 52) 

 

Primeiramente, a pessoa é representada pelos outros. A passagem do nível 

interpsicológico para o intrapsicológico é chamada, segundo Molon (2010), de conversão
26

. 

Nesse momento, a identidade social ou pressuposta 

 

é incorporada pelo indivíduo; ele a assume e articula uma posição em relação a seu 

grupo e seu mundo. [...] adota o que lhe foi pressuposto pelas pessoas significativas 

de seu meio social, identifica-se com tais características e representa sua posição, ou 

seja, apresenta-se como representante dessas características (MATTOS, 

CASTANHO, FERREIRA, 2003, p.3). 

 

Molon (2010) afirma que esse processo de conversão não é uma simples reprodução 

dos aspectos intersubjetivos da realidade social para a constituição do indivíduo. Essa nova 

forma intrapsíquica é resultado de uma transformação singular dessa realidade objetiva a 

partir de um processo ativo de apropriação. Góis (2012) sintetiza que a identidade surge a 

partir das interações sociais em que, primeiramente, o indivíduo é identificado por um papel 

social posto para em seguidarepor esse papel, constituindo sua identidade. Franscico 

internalizou o papel social de ladrão pelo seu novo personagem-que-rouba a partir da 

atividade de roubar. Além disso, ele se apropriou de forma singular deste novo personagem 

pela justificativa ‘Se ele for trabalhar, ele trabalhando vai demorar a obter o dinheiro. A porta 

do assalto, do roubo é mais próxima” (EN FRANCISCO, p.15). 

Observo que esse processo se refere a transformação dos papéis sociais que a pessoa 

se identificava em personagens. Os papéis sociais são conhecidos socialmente e tem funções 

estáveis, fornecendo características determinadas à pessoa. Os personagens partem de papéis 

sociais vividos pelo indivíduo a partir das atividades que desempenha em determinados 

momentos. O exemplo seguinte pode ser ilustrativo: “no poema do Severino há dois coveiros 

bem distintos; ora o papel de ambos é o mesmo. Há duas ciganas, também o papel é o mesmo. 

                                                           
26

 Também, são utilizadas a palavra interiorização (MATTOS, CASTANHO, FERREIRA, 2003), internalização e 
conversão (VYGOTSKY, 1991; COÊLHO, 2009; MOLON, 2010). Lanza (2006) sistematizou uma diferença entre a 
interiorização e a internalização baseado nas obras de Mead e de Harbermas. Na visão de Lanza, a 
internalização seria um processo mais ativo de apropriação. Em contraste a Lanza, utilizo, neste trabalho a 
palavra conversão, percebendo-a como uma capacidade ativa de apropriação do indivíduo dos aspectos 
intersubjetivos de maneira singular. 
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Entretanto, podemos falar de duas personagens distintas em ambos os casos” (CIAMPA, 

1987, p. 134). 

Francisco fala do papel social de drogado como aquele que é dominado pela droga, 

tornando-se impotente em relação a escolha de uso.  

 

Um dos repórteres, se eu não me engano foi o Marcelo Resende, disse que iria 

provar o crack e não ia se aviciar. Ia provar da droga. [...] Não tem prova. Ia provar e 

não ia se aviciar. Provou, se aviciou. Passou por vários tratamentos. Até hoje utiliza 

droga, sendo que não com tanta freqüência como no momento, mas aqui e acolá (EN 

FRANCISCO, p. 18). 

 

No entanto, o personagem que-usa-droga que surge a partir desse papel social de 

drogado recebe nuances específicas relacionadas a história de vida de Francisco. Por exemplo, 

o personagem que-usa-droga foi desenvolvido preponderantemente pelo personagemque-

sente-curiosidade-pela-droga e pelo cenário de desagregação familiar. Esse personagem que-

usa-droga surgiu por conta de problemas que Francisco estava passando na sua família e pela 

proximidade ao cenário de uso de substâncias psicoativas relacionado a situação de rua. 

 

Aí fui até que também não foi no começo da vida nas ruas que eu comecei logo a 

mergulhar de cabeça no mundo das drogas e nem nada não. Foi, assim, passando 

uma certa conhecimento do que as pessoas sofria ao uso do material. Aí no começo 

eu tinha uma certa,  uma certa, er, digamos assim curiosidade, mas, nem tanto, eu 

passei a querer fazer o uso da, da, da química, do entorpecente. Aí foi, no decorrer 

do tempo, foi que houve vários desacertos entre a família. [...] E tudo. Aí, por 

curiosidade, não na infância, nem na adolescência, mas quando já estava na 

juventude aos 17, na fase dos 17 em diante, quase 18 anos, foi que tive 

conhecimento da primeira droga que eu tive que foi o crack (EN FRANCISCO, p. 2-

3). 

 

Esses personagens, a partir desse processo de conversão, podem ser postos e re-postos 

em uma “dialética posição-reposição que pode ser tanto positiva quanto negativa, uma vez 

que é resultante da articulação que o indivíduo faz com que o que fizeram/fazem dele em todo 

o instante” (LIMA, 2010, p. 148). No caso de Francisco, ocorre a reposição do personagem 

que-usa-droga. Esse domina sua trajetória de vida, acarretando incômodos na vida deste ator. 

O personagem que-mora-na-rua e o personagem que-rouba surgem devido à reposição 

constante do personagem que-usa-droga:  

 

Aonde foi que, numa dessas curiosidades, eu, como já disse aqui, já conhecia o 

crack. Aí, com o uso do crack, eu passei a usar outras drogas para saber qual era os 

outros efeitos. Porque do crack eu já sabia o efeito do crack. Aí eu fui saber da 

maconha, do mesclado, do álcool. Só não usei comprimidos, psicotrópicos, nem a 

heroína, né? Mas muito de boa parte de drogas eu já usei. Aí, numa dessas vezes, eu 

fazendo uso do crack, eu perdi tudo que tinha. E quando eu foi a primeira vez. Eu 
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que fui viver o uso das pessoas na rua, de morador de rua, não da forma como eu 

vivia honestamente, trabalhando e tudo, não convivendo em grupo fazendo uso de 

álcool ou entorpecente. Passei a fazer, praticar assalto, roubo. Tudo isso para 

conseguir, er, algo para mim  desfrutar do meu prazer que era a droga. (EN 

FRANCISCO, p. 3) 

 

Assim, as personagens advém de um papel social já preestabelecido socialmente. 

Papel social, segundo Carone (20-?), “possui um conjunto de normas para a ação e a 

representação é a encarnação desse papel, a execução dele, e que você sempre representa de 

acordo com alguma personagem” (p.3). Apesar dos personagens serem originados desses 

papéis sociais, eles, segundo Ciampa (1987), tem características específicas, pois eles estão 

ligados as experiências pessoais e as atividades sociais do indivíduo. Dessa maneira, os 

personagens dos atores sociais deste trabalho tem características únicas.  

Assim, quando os personagens são nomeados, são constituintes da história de vida das 

pessoas segundo Gonçalvez Neto e Lima (2009). O personagem que-usa-droga também 

desenvolve o personagem que-se-comove-com-o-sofrimento-da-família, estruturando uma 

história de vida singular de Francisco, pois ele não somente reproduz o papel social de 

drogado que está voltado para o uso de substância psicoativas: 

 

Ali pensando que ali que eu estava sendo feliz, ou que estava preenchendo meu 

vazio, mas, na verdade, não era para eu estar sofrendo quando utilizava este tipo de, 

de, de entorpecente, este tipo de substância, mas o maior sofrimento estava na minha 

família. Porque minha família presenciava meu sofrimento (EN FRANCISCO, p. 3). 

 

Desse modo, quando se faz o questionamento “quem é você?”, segundo Ciampa 

(1984), responde-se com a descrição de personagens em uma narrativa de história de vida, 

sendo a identidade a articulação de personagens em uma história pessoal. Resumidamente, 

apresento a história de vida de Francisco como esse espaço de construção de seus 

personagens. A partir das informações da história de Francisco já apresentando, ele estava 

inserido em cenário voltado para uma realidade de sofrimento, pois teve uma “infância 

complicada” (EN FRANCISCO, p. 1). Sua família não tinha dinheiro e faltava oportunidades 

de trabalho, consolidando uma cenário de privação de liberdades que repercute na criação do 

personagem-que-trabalha e do personagem que-não-estuda.Sen (2000) afirma que a pobreza 

traz um cerceamento das liberdades dos seres humanos em âmbitos financeiros, salutares, 

laborais, habitacionais, entre outros. Francisco, então, se aproxima do cenário de situação de 

rua. 

Esse cenário se insere também como cenário de independência e de liberdade, 

assumindo o personagem que-se-sente-bem-na-rua e o personagem que-perde-a-inocência. 
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Esses personagens entram em contato com outro cenário da situação de rua: o de uso de 

substâncias psicoativas. Assim, o personagem que-sente-curiosidade-pela-droga aparece. 

Este personagem junto com o cenário de desagregação familiar vivido por Francisco 

desenvolve o personagem que-usa-droga, sedimentando ainda mais o persongem que-perde-

a-inocência. Este vai repercutir no personagem-que-se-comove-com-o-sofrimento-da-família. 

Este novo personagem vai gerar o personagem-que-mora-na-rua. Francisco explica esse novo 

personagem: 

 

Aí numa dessas ehr, ehr desses [...] eu vi que tava fazendo, er, pessoas da minha 

famíliasofrer mais do que eu. Então, eu cai em si e parei para pensar “não, as 

pessoas vivem, porque  amam a outra”. Então, eu não posso abrir minha boca e dizer 

que amo minha mãe, porque quemama a pessoa não faz a outra sofrer. [...] Então, já 

que eu estou fazendo minha mãe sofrer, então, eu não amo ela. Eu amo a mim 

mesmo, porque eu não me importava com o que tava faltando; se tava chorando; se 

tinha comida, ou se não tinha. Eu queria saber era de eu satisfazer minha vontade, 

satisfazer o meu prazer. Então, fazia,er, de conta de que eles  existissem, mas, ao 

mesmo tempo, não, porque eu não me importava com eles. Só me importava 

comigo. Aí foi numa dessas vezes que eu resolvi sair de casa e passei um bom 

tempo morando na rua (EN FRANCISCO, p. 4) 

 

Figura 1: Trajetória inicial da história de vida de Francisco 

 

Esse novo personagem que-mora-na-rua é acompanhado igualmente por novas 

representações da identidade de Francisco, como o personagem que-se-muda-constantemente, 

o personagem que-rouba, o personagem que-só-se-importa-consigo. Além disso, os 

personagens que-se-sente-bem-na-rua e que-usa-drogacontinuam sendo repostos. No entanto, 

além da drogadição e da criminalidade, a situação de rua também pode ser cenário de 



60 
 

solidariedade e de companheirismo, de violência e insegurança, de falta de assistência do 

poder público e de sofrimento, ocasionando o desenvolvimento do personagem que-vive-em-

sociedade: 

 

Aí passei a conviver em grupo, em harmonia com pessoal aonde aumentou mais o 

uso da, da química. Ai, numa dessas, nós ficávamos ali na Acal com o grupo, com 

roubo. E num era pra fazer [...]. Aí nós se agrupava em praça, em outros ambiente. 

Aí, num desses grupos de moradores de rua, nós resolvimos, er, viver em uma 

sociedade, [...] E, usuários de crack. Ali não se importar somente com um, mas com 

o grupo todo. Tipo mexeu com um mexe com todos. Aí a lei é o certo é o certo, o 

errado é cobrado, porque os moradores de rua não conta com polícia, não conta com 

autoridade. A justiça quem faz é eles mesmo, usando a própria mão, ou seja, 

ninguém tem sentimento. É a lei de Móises: olho por olho, dente por dente. (EN 

FRANCISCO, p. 4-5) 

 

Na história de Francisco, a situação de rua também estava atrelada aos papéis sociais 

de fracasso e de culpado pela sua situação. No entanto, foi o personagem que-quase-morreu 

juntamente com o personagem pai-que-cuida que trouxe maior impacto para sua identidade. 

Sobre esse primeiro personagem, Fracisco diz: “Sem contar que antes de eu ir para cadeia, 

sofri vários, sofri vários atentados. E dos atentados eu levei um tiro de raspão no meu rosto. 

Para mim foi um grande livramento que eu tive na minha vida. Então eu acho que chances são 

dadas.” (P. 23) 

Ele também se refere aos aspectos do personagem pai-que-cuida: 

 

Porque, porque, quando eu era da idade dela, os meus pais faziam o que eu estou 

fazendo hoje. Tiravam daprópria boca para me dar. Então, algo que eu enxerguei. A 

única coisa que eu tenho como lembrança, como exemplo, é isso. A pessoa tem que 

se importar com aquilo que você colocou no mundo. Não é um animal. E é tanto que 

até oanimal tem um amor pelo seu filhote. Então, eu, eu gosto, não gosto, eu amo 

minha filha. Apesar de eu não conviver com ela. [...]E logo depois ao longo do 

tempo, eu vou trabalhar, eu vou me estruturar e vou suprir com as necessidades que 

ela precisa, porque jamais eu vou fazer uma criança sofrer, jamais. Não foi obra do 

acaso ela vir para o mundo. Foi decisão minha e da mãe dela. Então, nós temos 

quearcar com as conseqüências agora (EN FRANCISCO, p. 9). 

 

Com a experiência de quase morte e o nascimento de sua filha, novos personagens 

surgiram, evidenciando um processo de ocultamento dos personagens antes existentes. Assim, 

a partir do retorno do personagem que-se-comove-com-o-sofrimento-da-família, foram 

criados o personagem que-crê-em-Deus, o personagem pai-que-cuida, o personagem que-

tem-atitudes-responsáveis e o personagem que-trabalha. Esses personagens são vividos por 

Francisco para garantir que não haja retorno do personagem que-mora-na-rua junto com os 

outros personagens relacionados. Dessa maneira, o uso da história de vida também é uma 

ferramenta política, pois, segundo Lima (2010), faz emergir o personagem narrador que atua 
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com passado e com presente em projetos futuros, constituindo-se como uma forma de 

resistência à massificação da estrutura social vigente. 

As diferentes formas de estruturar as personagens na identidade referem-se aos modos 

de produção da identidade. A identidade pode estar estruturada na conservação de 

personagens; ou na sucessão; ou na coexistência; ou na alternância de personagens. Os 

personagens que Francisco vivencia no tempo presente são personagem pai-que-cuida, 

personagem que-trabalha, personagem-que-se-comove-com-o-sofrimento-da-famíli e 

personagem que-crê-em-Deus. Apesar da evidência desses personagens, Francisco coloca que 

pode haver a alternância do personagem que-usa-droga, porque, segundo suas palavras esse 

personagem tem um poder maior de dominação sobre ele: “A situação mais difícil que eu já 

convivi foi a da droga. Então, para mim, se eu falar que eu não tenho mais vontade, eu to 

mentindo” (p. 19). 

 

Figura 2: Segunda parte da história de vida de Francisco 

 

O indivíduo, então, encarna esses papéis sociais, transformando-os em atuações que 

fazem emergir personagens singulares. Os seres humanos – como atores – estão 

constantemente em busca de suas personagens, sendo igualmente ativo e solidário na 

construção da realidade. Os seres humanos são co-criadores da objetividade e da construção 

dessas personagens, as quais também vão se construindo umas as outras. Quando não há 
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possibilidade para a emergência de novos personagens e da atuação das velhas, caminha-se 

para morte que pode ser biológica/simbólica. A loucura representa a morte simbólica. Além 

disso, segundo Ciampa (1987), há personagens sem atores. Os parentes mortos que são 

relembrados, como também personagens que nunca existiram. Neste último caso, as entidades 

sobrenaturais se encaixam.   

Como a identidade somente é vista em sua aparência a partir da manifestação de 

personagens, ela é entendida a partir do seu reconhecimento. Há necessidade de uma 

audiência que reconhece a pessoa em uma determinada posição. No entanto, apesar do 

reconhecimento ser constituinte da identidade, ele igualmente pode ser cerceador de 

possibilidade de existência dessa identidade por meio do reconhecimento perverso que 

reconhece a pessoa em papéis sociais estanques e opressores. Mais adiante esse processo será 

melhor explicitado.  

 

sendo o reconhecimento o modo como coloco o outro no meu universo simbólico, 

distinguindo, caracterizando e identificando seus traços característicos, é no 

reconhecimento mútuo entre um indivíduo e outro que a identidade pode se formar e 

ser sustentada (GONÇALVES NETO, LIMA, 2009, p.3)  

 

O reconhecimento da identidade possibilita a compreensão de como esses personagens 

podem ser superados, mantidos e articulados. Assim, a noção de identidade é vista como uma 

noção complexa, pois o indivíduo é ator que vive personagens da identidade, sendo que essas 

personagens podem controlá-lo, assim como a pessoa pode, igualmente, dominá-las. Assim, 

segundo Ciampa (1984), os personagens “coisificam” a identidade que foi originalmente 

atividade – que é verbo – a partir de um substantivo, re-posicionando esse personagem e, 

fornecendo, ilusoriamente um sentido de permanência à identidade. O substantivo que 

identifica a identidade a partir de um personagem posiciona a pessoa na ordem social.  

Continuando com esse último autor, a pessoa, então, é discriminada a partir de 

determinados atributos os quais fornecem a identidade um status atemporal a partir dessa 

predicação. A re-posição de substantivos da identidade pelos personagens deixa de ser vista 

como uma sucessão temporal de re-posicionamentos, passando a ser encarda como simples 

manifestação de um indivíduo idêntico a si-mesmo. A identidade adquire, assim, estatuto de 

permanência e de estabilidade. 

Percebo que a pessoa em situação de rua não é vista como uma reposição constante de 

uma realidade construída, mas é encarada como algo dado e permanente em que a pessoa é 

culpada pela sua situação a partir da estigmatização da identidade pressuposta de morador de 
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rua. A identidade social de morador de rua, como um substantivo, é abordada como estanque 

e em permanência, tornando obscura sua constante re-posição pelas relações, atitudes e 

reconhecimentos dos outros. Rosa, Secco e Brêtas (2006) afirmam que as pessoas em situação 

de rua são constantemente alvos de práticas discriminatórias. 

Nóbrega e Lucena (2004) denotam que essas pessoas são reconhecidas como 

criminosas. Compreendo que essas formas de reconhecimento somente existem, porque as 

pessoas em situação de rua são identificadas de forma estigmatizada. Essas formas de 

reconhecimento depreciativo da identidade social de morador de rua podem ser geralmente 

osmotivadores de atitudes de violência impetrada a esses indivíduos
27

. Há, então, 

apriosionamento desses indivíduos em um círculo de reconhecimento, porque 

 

Uma vez que a identidade pressuposta é reposta, ela é vista como dada – e não como 

se dando num contínuo processo de identificação. É como se uma vez identificada a 

pessoa, a produção de sua identidade se esgotasse com o produto. Na linguagem 

corrente dizemos ‘eu sou filho’, dificilmente alguém dirá ‘estou sendo filho’ 

(CIAMPA, 1984, p. 66). 

 

No entanto, não é somente a representação da identidade a partir de um substantivo 

que a fornece um caráter estático. Na história de vida de Francisco, também há repercussões 

dessas formas de reconhecimento perverso dos outros na sua identidade. Segundo ele, foi tão 

reconhecido como ladrão, no papel social de assaltante, que passou a cometer delitos. Esse 

ator passou a desempenhar o papel social de ladrão no personagem que-rouba. Dessa 

maneira, o reconhecimento desse papel social foi internalizado, constituindo um personagem 

na vida desse indivíduo: “Muito cedo eu comecei a trabalhar no centro da cidade como 

vendedor de sacolas. Eu recebia muitas críticas de muitas pessoas, porque dizia que, ficavam 

dizendo que aquele tipo de venda era uma farsa, porque, na verdade, a gente era ladrão” (EN 

FRANCISCO, p. 1). 

No entanto, Francisco não pode ser reconhecido somente a partir de um único 

personagem, porque 

 

Quando estou frente ao meu filho, relaciono-me como pai; como meu pai, como 

filho, e assim por diante. Contudo, meu filho não me vê apenas como pai, nem meu 

pai apenas me vê como filho; nem eu compareço frente aos outros apenas como 

portador de um único papel, mas sim como o representante de mim, com todas as 

minhas determinações que me tornam um indivíduo concreto (CIAMPA, 1984, p. 

67) 

 

                                                           
27

Maiores esclarecimentos sobre os cenários de discriminação e de violência relacionado às pessoas em situação 

de rua serão apresentados no capítulo seguinte. 
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  Francisco estava assumindo o personagem que-usa-drogas, mas, concomitantemente, 

o personagem que-se-comove-com-o-sofrimento-da-família quando estava em contato com 

seus parentes. O personagem que utilizava droga era principal pivô do sofrimento imputado 

na sua família e no novo personagem que sofre. No entanto, por mais que esse personagem 

que se comovesse existisse, a família somente estava reconhecendo o personagem que 

utilizava droga, compreendendo a identidade de Francisco somente com este último 

personagem, fazendo com que ele desempenhe o personagem que-mora-na-rua como saída 

desse sofrimento.  

 

Essa identidade pressuposta não é uma simples imagem mental de mim-mesmo, pois 

ela se configurou na relação com outrem, que também me identifica como idêntico a 

mim mesmo, desse modo ao me objetificar (e ser objetificado por outrem) pelo 

caráter atemporal formalmente atribuído à minha identidade, o que estou sendo 

como parte surge como encarnação da totalidade de mim (seja para mim, seja para 

outrem); isso confunde o meu comparecimento frente a outrem (em como 

representante de mim) com a expressão da totalidade do meu ser (de mim como 

representado) (CIAMPA, 1984, p. 69). 

 

Francisco fala que sua família não o reconhecia com outro papel social a não ser o de 

drogado. Ele era reconhecido somente como esse personagem, restringindo a multiplicidade e 

a potencialidade de sua identidade nesse papel social e nesse personagem; constituindo 

relações específicas de receio à Francisco por conta da centralidade do personagem que-usa-

drogas. Dessa maneira, o homem – ao se posicionar frente a alguém – se apresenta como 

representante de si mesmo, desempenhando personagens decorrentes de papéis. A pessoa, 

então, oculta outras partes de si, outros personagens, para representar a si mesmo, como 

ocorre com Francisco com o personagem pai-que-cuida, o personagem que-trabalha e o 

personagem que-se-responsabiliza-pela-sua-situação quando está se relacionando com sua 

filha, tornando ocultado o personagem que-mora-na-rua: 

 

Graças a Deus eu tenho minha filha com um ano e nove meses. Mas não veve 

comigo. Veve com minha sogra, mas também nada falta para ela. [...] Então, jamais 

eu poderia colocar no mundo uma criança para sofrer. Eu, então, é tanto no começo 

que eu, ela.  Quando ela teve grávida, eu trabalhava. Trabalhava no mercantil e tudo. 

Tinha dado um tempo da rua. E tava. Eu supria ela com todas as necessidades dela 

(EN FRANCISCO, p. 8-9). 

 

Nessa última fala de Francisco, percebo que a identidade social de morador de rua é 

reconhecida de forma depreciativa em que ela deve ser evitadas. Há, então, a reprodução das 

ideologias opressoras na sociedade nas formas de reconhecimento da identidade. Assim, 
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É preciso assinalar, por um lado, a conexão que alguns sistemas novos mantêm não 

só com signos sociais, mas também com a ideologia, e o significado que tal ou qual 

função psicológica adquire na consciência das pessoas, ao passo que, por outro lado, 

o processo de aparecimento de novas formas de comportamento a partir de um novo 

conteúdo é extraído pelo homem da ideologia do meio que o rodeia. (VYGOTSKY, 

2004, p.117)  

 

Há diferenças entre as classes sociais e as características psicológicas. “Os traços 

sociais e de classe formam-se no homem a partir de sistemas interiorizados, que nada mais 

são do que os sistemas e relações sociais translados para a personalidade” (VYGOTSKY, 

2004, p. 133). Significa dizer que as interações sociais, o contexto cultural de 

desenvolvimento da pessoa, as ideologias presentes e os significados que esse indivíduo 

aprendeu a manejar podem criar determinadas formas opressoras de constituição da 

identidade a partir das interações sociais mediadas pela linguagem e pela atividade.  

 

 

3.4. O caráter opressor da constituição identitária 

 

 

Para Ciampa (1987), há personagens substantivadas as quais se referem a identidade 

como estática de forma opressora, ocultando a atividade que forma esse personagem. O 

predicado ou substantivo pode retirar o caráter ativo da personagem, gerando a identidade 

mito a partir do fetichismo da personagem. Há, então, segundo Sawaia (1995), o processo de 

reposição constante da identidade, funcionando como uma estratégia de manipulação e de 

dominção a partir da parente estabilidade. O caráter histórico da identidade é reduzido ao 

momento de origem de determinado personagem, que pode permanecer e aprisionar o ator. A 

identidade passa a ser vista como idêntica a si em seu caráter estável e permanente. 

 

O indivíduo deixa de ser verbo para se tornar substantivo; ou melhor, na realidade 

verbo, mas o verbo substantivar-se...Defrontamo-nos com o que poderia ser 

chamado de fetichismo da mercadoria, que vai explicar a quase impossibilidade de 

um indivíduo atingir a condição de ser-para-si e vai ocultar a verdadeira natureza da 

identidade como metamorfose, gerando o que será melhor chamado de identidade-

mito (CIAMPA, 1987, 2008, p. 139 e 140, grifo do autor) 

 

Francisco vive o personagem que-usa-droga que é constantemente reposto como 

atividade, mas seus familiares e a sociedade fetichizam esse personagem substantivando-o em 

personagem drogado¸ anulando a concepção de atividade da identidade: 
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Porque muitas gentes passa um tempo e usa droga. Não pode cheirar um copo, não 

pode tomar um gole que recorre na droga. Então, em muitos momentos, eu sentia 

raiva. Pessoal da família dizia “tu vai usar mesmo”.  Ali a pessoa que 

tavafreqüentando não era eu. Ali era um fato negativo pra mim, pra minha 

recuperação, porque, como em 2007, eu passei do começo até o final do ano sem 

utilizar a droga (EN FRANCISCO, p. 19). 

 

O fetichismo da personagem, segundo Ciampa (1987), dificulta a condição do ser-

para-si, pois o grau de liberdade de escolha dos personagens está vinculado à quantidade de 

poder a qual submete o ator. O ser-para-si é a autodeterminação alicerçada no processo de 

tornar-se autor da história. O indivíduo, então, imerso nesse movimento, é capaz de buscar a 

unidade entre subjetividade e objetividade. A subjetividade é o desejo e a intenção. A 

objetividade é realidade manifesta, construída e com um fim. A unidade entre esses dois 

componentes é atividade finalizada, tornando imbricados o desejo e a finalidade em uma 

prática transformadora do próprio sujeito e da realidade. 

Este ser-para-si é o indicativo que Francisco almeja. Ele tem a intenção de sair da 

situação de rua, mas necessita finalizar essa intenção com uma atividade. Há a necessidade 

dele fazer algo para adquirir um novo personagem que não seja os mesmos personagens 

fetichizados de drogado, de ladrão e de morador de rua. Dessa maneira,Francisco, como já 

falado, desempenha o personagem pai-que-cuida como contraponto àqueles personagens. 

Obviamente, não é somente da responsabilidade dele a criação desse novo personagem, pois 

os personagens são construídos a partir de relações sociais e de novas situações, como novos 

cenários. Os personagens fetichizados dificultam a pessoa ser-para-si, desenvolvendo a 

identidade mito em que as personagens são sempre re-postas; o “mundo da mesmice (da não-

mesmidade) e da má infinidade (a não superação das contradições)!” (CIAMPA, 1987, p. 

146) 

Esses personagens fetichizados podem ser consideradas identidades sociais ou papéis 

sociais, porque emergem a partir de grupamentos sociais com determinados atributos 

estabelecidos e são reconhecidas como portadoras de determinadas funções e poderes. No 

entanto, Almeida (2005) observa que somente ocorre o fetichismo do personagem quando 

práticas opressorasre-posicionamos mesmos personagens constantemente. Quando essa re-

posição é controlada e deliberada pelo ator social como uma atitude positiva frente à 

realidade, não sendo dominada por aparelhamentos ideológicos e opressores em sua decisão, a 

re-posição não é encarada como fetichizada. Segundo Gonçalves Neto e Lima (2011b), a 

reposição, então, não representa conformidade, mas resistência frente a estruturas opressoras 
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existentes. Francisco reproduz o personagem que-crê-em-Deus, porque percebe que seria a 

melhor representação para alcançar uma vida que deseja. Dessa maneira, esse personagem 

pode não adquirir um caráter opressor representado pela fetichização do personagem. 

Voltando a reposição ocasionada por aspectos opressores e sem domínio do ator 

social, esse processo de fetichização é arregimentado por uma forma específica de 

reconhecimento que é intitulado de reconhecimento perverso. Essa forma de reconhecimento 

limita a identidade a personagens fetichizadas, atuando na re-posição desses personagens e 

constituindo a mesmice da identidade mito. O reconhecimento perverso faz uma “alteração 

desfigurante da imagem daquele que é assim reconhecido, sendo este colocado no universo 

simbólico daquele que reconhece em uma única forma ‘aceitável’ de representação” 

(GONÇALVES NETO; LIMA, 2009, p.4). O reconhecimento perverso é estruturado a partir 

de uma identidade social estigmatizada que deprecia e inferioriza o portador dessa identidade.  

Assim, o estigma somente existe em virtude dessa forma de reconhecimento perverso. 

A pessoa portadora de uma identidade social estigmatizada somente se sente estigmatizada a 

partir da identificação dos outros (GOFFMAN, 2008). Assim, Fransciso é reconhecido 

perversamente no personagem drogado, construindo uma identidade mito de drogado. Essa 

identidade social estigmatizada é constituída a partir de sua relação com sua família, pois ele é 

reconhecido nesse personagem fetichizado, sentindo vergonha desse reconhecimento e 

adentrando em um ciclo opressor de depreciação. 

 

Então, se um dia ele errar, todo o dia dele vai ser contaminado. [...] Vai ser 

destruído, porque ele vai permanecer no erro. Ele vai sentir vergonha da família. “Eu 

cai de novo”. A primeira coisa que ele vai ter é vergonha. Aí a vergonha vai fazer 

com que ele não venha se alevantar mais. No dia que ele se alevantar, ela não vai 

conviver nos mesmos  ambientes que vivia. Vai deixar de freqüentar os lugares onde 

ele cultivava ainda algo. Ai éonde ele vai lutar sozinho (EN FRANCISCO, p.12). 

 

Além disso, Ciampa (1987) coloca que esse personagem fetichizado é fruto de uma 

ordem social opressora que torna difícil a construção de um novo personagem diferente. Ele 

afirma que o sistema capitalista tem esse poder, criando personagens fetichizados nos 

indivíduos e enfraquecendo novas possibilidades de existência. Na sociedade contemporânea 

capitalista Ocidental, a identidade é entendida somente como uma representação, ou seja, um 

substantivo, um predicado a partir da permanência dos mesmos personagens da identidade. 

Assim, o próprio sistema capitalista anula o caráter histórico e processual da identidade, pois 

tem como premissa a manutenção do status quo.  
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Ciampa (1984) traz que as sociedades modernas capitalistas estruturam 

prejudicialmente a identidade. No entanto, a identidade também é constituída de potenciais de 

inovação impulsionados pelo único fato do ser humano estar vivo segundo Góis (2012). Essa 

capacidade de inovação da identidade baseia-se em seu processo de alterização. Para Ciampa 

(1987), é a emergência de um outro ‘outro’ na identidade, constituindo a anulação dessa 

identidade de re-posição para uma identidade em metamorfose em que as possibilidades da 

humanidade podem concretizar-se a partir dessa superação dialética. 

Assim, a alterização, segundo Ciampa (1987) e Lima (2008), é uma mudança 

qualitativa da identidade a partir do acúmulo de mudanças quantitativas graduais e, algumas 

vezes, imperceptíveis. No caso de Francisco, ele constrói um novo personagem que-crê-em-

Deus, alterizando sua identidade que vinha sendo resposta no personagem que-usa-droga. Ele 

se apresenta diferente do segundo sentido, como personagem que-crê-em-Deus e não utiliza 

mais droga, diferenciando-se do personagem que-usa-droga e do papel social de drogado. 

Assim, não há a reposição do personagem que-usa-droga, ocasionando o processo de 

metamorfose da identidade. 

Essa alterização proporciona a vivência de novas situações, de novos relacionamentos 

sociais e novos esforços pessoais em seguir um determinado percurso. 

 

Ou seja, só posso comparecer no mundo frente a outrem efetivamente como 

representante do meu ser real quando ocorrer a negação da negação, entendida como 

deixar de presentificar uma apresentação de mim que foi cristalizada em momentos 

anteriores – deixar de repor uma identidade pressuposta – ser movimento, ser 

processo, ou, para utilizar uma palavra mais sugestiva se bem que polêmica, ser 

metamorfose (CIAMPA, 1984, p. 70) 

 

Essa identidade metamorfose, então, é uma perspectiva, indicando novas 

possibilidades de existência. A identidade metamorfose quebra a idéia de identidade como 

idêntico a si mesmo, constituindo-se como unidade entre consciência, atividade e identidade. 

É necessária a negação da negação para haver a metamorfose a partir de uma nova atividade 

que vai repercutir na criação de um novo personagem alterizado, ou seja. Francisco esboça 

seu processo de metamorfose a partir da negação do personagem que-usa-droga, salientando 

a necessidade de novas posturas e de reconhecimento de seus familiares nessa empreitada: 

 

É aí é onde a pessoa tem que temer, ser firme e dizer não. Não para algumas coisas. 

Não para as coisas negativas, mas sim para as positivas. Para mim, é onde a pessoa 

tem que ter ajuda e o incentivo da família. É muito bom que faz parte também do 

tratamento contra (EN FRANCISCO, p. 21). 
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Góis (2012) enfatiza que a metamorfose da identidade é uma forma de pulsação em 

espiral rumo a uma maior complexidade e integração, desenvolvendo mais autonomia no 

indivíduo inserido nesse processo. Essa alterização da identidade representa a mesmidade da 

identidade (CIAMPA, 1987). Lanza (2006) fala da identidade baseada na mesmidade que é 

diferente da mesmice. Nesta, há a reposição permanente dos mesmos personagens em uma 

perspectiva opressora. Já a mesmidade 

 

implica na idéia da existência de autor e não apenas do ator, que pode romper o 

convencional com certo grau de originalidade quanto aos padrões sociais 

estabelecidos. Estas podem originar personagens que correm o risco de serem 

consideradas “desviantes” (de forma positiva ou negativa), com a idéia de superação 

da coerção social, mesmo que parcial ou limitada pelas condições históricas e 

materiais dadas; aliás, neste caso, o importante é o não reconhecimento total ou 

parcial da validade de normas, levando o sujeito a expressar-se de forma espontânea, 

criativa e autodeterminada (LANZA, 2006. P. 53 e 54) 

 

Francisco gesta essa tendência, evidenciando o seu caráter autoral em sua história, 

como também o caráter mutável da realidade: “E nem toda a época, nem tudo que você viveu 

vai ser o mesmo, nem você vai ter a mesma sorte do passado, porque a sorte é lançada. Eu 

acredito numa coisa. Eu acho que o homem constrói sua própria sorte” (EN FRANCISCO, p. 

11). Apesar dessas tendências metamórficas da identidade, em uma realidade onde impera a 

pobreza, o reconhecimento perverso e a fetichização dos personagens são preponderantes 

como será demonstrado no capítulo a seguir. No entanto, essa preponderância não significa a 

manunteção dessa perspectiva opressora, pois a constituição identitária é fundada a partir das 

interações sociais, dos movimentos da consciência, da realização de atividades e das formas 

de reconhecimento de si e dos outros que são geralmente cambiantes, fomentando, assim, 

caminhos para libertação e metamorfose.  
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4. CENÁRIOS, PAPÉIS SOCIAIS E PERSONAGENS DA POBREZA E DA 

SITUAÇÃO DE RUA 

 

“ao relento nós já estamos. Tamo abaixo da linha da pobreza. Isso aqui demonstra 

abaixo da linha da pobreza quando chega a dar alimentos na rua. O pobre ainda tem o que 

comer e onde morar, nós estamos abaixo disso daí” (Pessoa em situação de rua, DC 35, 

25/07/11). 

 

A situação de rua é uma vivência de pobreza (PEREIRA, 2007). Segundo Mattos e 

Ferreira (2005), a estrutura social da pobreza é a causa da situação de rua. Para o Ministério 

do Desenvolvimento Social e Combate a Fome,  

 

[...] as pessoas em situação de rua constituem uma parcela da população brasileira 

nos limites inferiores de pobreza e de vulnerabilidade. É uma população que, além 

de extremamente pobre, é escassamente escolarizada e se compõe 

predominantemente de negros, que, embora estando predominantemente em idade 

economicamente ativa, não conseguem inserção no mercado formal de trabalho 

(MDS, 2009, p. 101). 

 

Assim, a situação de rua se expressa como um cenário opressor onde a identidade das 

pessoas nessa situação é desenvolvida. A identidade metamorfose, segundo Ciampa (1987) e 

Góis (2012), é concebida como construída a partir dos aspectos intersubjetivos e materiais da 

realidade social. Exponho, então, os cenários, os personagens e os papéis sociais que 

constituem a identidade das pessoas em situação de rua participantes dessa pesquisa. Dessa 

maneira, neste capítulo, os trechos das histórias de vida apresentados se referem às narrativas 

de Francisco, de Andreza, de Alberto e de Mario. Além disso, são utilizados materiais 

advindos dos diários de campo criados a partir das observações participantes realizadas.   

Assim, o cenário se refere à realidade social no que condiz aos seus aspectos 

estruturais, sociais, históricos, simbólicos e ideológicos. Os cenários constroem a identidade, 

desenvolvendo ou anulando personagens e papéis sociais. O ser humano está imerso em uma 

estrutura social e em relação com outros indivíduos em um jogo de interrelações. Portanto, 

não há possibilidade de compreender a identidade sem um panorama histórico, sem um estudo 

da sociedade, pois “compreender a identidade é compreender a relação indivíduo-sociedade” 

(CIAMPA, 1977, p.19), de forma dialética, possibilitando, igualmente, entender as relações 

opressoras constituintes dessa imbricação. Soma-se a isso a necessidade de analisar a 

diminuição das liberdades humanas que ocorre a partir de condições materiais e não materiais 
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(SEN, 2000), porque em uma realidade que impera a pobreza, segundo Moura Jr. e Ximenes 

(2012), as consequências no psiquismo humano são específicas e opressoras. 

Assim, primeiramente, é apresentando como está constituída a identidade social de 

pobre a partir de papéis sociais constituídos historicamente. Em seguida, é exposto os cenários 

que constituem a situação de rua desenvolvendo personagens, papéis sociais e formas de 

reconhecimento específicos. Por fim, éexplando as possíveis estratégias de transformação da 

situação de rua. 

 

4.1. A identidade social de pobre a partir dos papéis sociais construídos 

historicamente sobre a pobreza 

 

 

A identidade social, segundo Lane (1981; 1984c), é constituída de papéis sociais. 

Esses papéis carregam normas de conduta relativamente estáveis, sendo criados a partir dos 

modos de produção de uma sociedade. Eles reproduzem os processos de dominação 

existentes, construindo-se de forma naturalizada e ideológica como maneira de manutenção 

de uma ordem social opressora e desigual.   

Como já foi exposto, a pobreza não é encarada neste estudo somente como algo de 

cunho econômico, mas está impregnada de fatores de privação e de opressão simbólicos, 

sociais, psicológicos, estruturais e materiais (CIDADE, MOURA JR., XIMENES, 2012). 

Concebo, também, que a realidade onde as pessoas em situação de rua estão inseridas é um 

contexto de pobreza. Segundo Pereira (2007), é consenso entre teóricos acadêmicos, políticos, 

cidadãos comuns e instituições sociais que as pessoas em situação de rua representam a faceta 

mais evidente da pobreza. 

No entanto, essa pobreza é construída historicamente. A pobreza faz parte da realidade 

brasileira desde o período colonial. Ribeiro (2006) sustenta que “a sociedade e a cultura 

brasileira são conformadas como variantes da versão lusitana da tradição civilizatória 

européia ocidental, diferenciadas por coloridos herdados dos índios americanos e dos negros 

africanos” (p. 17 e 18). A pobreza, segundo Sprandel (2004), pode ser percebida como 

conseqüência da escravidão e da exploração da colônia Brasil pela metrópole Portugal, do 

sistema monocultor baseado no latifúndio e das políticas de inclusão dos escravos libertos no 

mercado de trabalho. 
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Para Ribeiro (2006), esse processo de colonização foi extremamente cruel, opressor e 

desumano. Milhares de negros e de índios foram mortos e escravizados por conta da 

insanidade dos colonizadores somente em busca de mais mercadorias. 

 

Nenhum povo que passasse por isso com sua rotina de vida, através de séculos, 

sairia dela sem ficar marcado indelevelmente. Todos nós, brasileiros, somos carne 

da carne daqueles pretos e índios supliciados. Todos nós brasileiros somos, por 

igual, a mão possessa que os suplicou. A doçura mais terna e a crueldade mais atroz 

aqui se conjugaram para fazer de nós a gente sentida e sofrida que somos e a gente 

insensível e brutal, que também somos. Descendentes de escravos e de senhores de 

escravos seremos sempre servos da malignidade destilada e instalada em nós, tanto 

pelo sentimento da dor intencionalmente produzida para doer mais, quanto pelo 

exercício da brutalidade sobre os homens, sobre mulheres, sobre crianças 

convertidas em pasto de nossa fúria (RIBEIRO, 2006, p. 108). 

 

Os brasileiros, então, são opressores e oprimidos, sendo, a meu ver, muito mais 

oprimidos do que opressores por conta do processo de dominação vivido. Confirmando as 

palavras de Ribeiro, Góis (2008) afirma que a pessoa oprimida pode exercer a figura de 

opressor em relação aos seus próprios companheiros oprimidos. Nesse sentido, há uma teia 

complexa constituída por essas relações de poder e de opressão que configuram a identidade. 

O indivíduo pobre pode assumir posicionamentos e atitudes opressoras voltados, inclusive, 

para as pessoas que com ele compartilham a mesma situação social.  

Além disso, concebo que o povo brasileiro, além de possuir uma formação singular, é 

constituído também do legado do reconhecimento dessa identidade social de pobre advindo da 

civilização européia. Assim, concisamente, este trabalho inicia o percurso histórico da 

realidade de pobreza desde tempos da Antiguidade, passando pelo período medieval e 

industrial europeu, em virtude de perceber que as raízes culturais da América Latina têm uma 

origem híbrida devido à colonização de suas terras e de seus povos nativos pela civilização 

européia. 

Então, compreendo que a pobreza não se restringe ao modelo capitalista. Sua 

existência está situada desde antes do surgimento do sistema econômico vinculado ao capital 

(MEDONÇA, 2006; SIQUEIRA, 2006a, 2006b). Obviamente, apesar de não ser exclusiva do 

capitalismo, depois do surgimento dele é observada a expansão da pobreza principalmente 

com as transformações econômicas, com o neoliberalismo, com a restruturação produtiva e 

com a centralidade do mercado financeiro. No entanto, em relação a Antiguidade, segundo 

Lacerda (2009), havia explicações pautadas em assunções divinas para a existência de pobres 

e de ricos, restando apenas o conformismo para as pessoas imersas em situação de pobreza. 
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Dessa maneira, uma das primeiras características que constitui a identidade social de pobre é 

o papel social de conformado ou resignado frente à sua posição na sociedade. 

Francisco fala desse papel social de pobre como conformado: “Alguns que levam uma 

vida humilde, desgastada, se acomodam, não faz por onde melhorar. Está acostumado aquilo, 

tanto faz comer feijão com farinha, ou café com farinha” (EN FRANCISCO, p. 21). Alberto 

também vivencia esse papel social de conformado. Ele disse que levou um tiro de um 

traficante de drogas no centro da cidade. Depois fala que esse traficante ficou com sua mulher 

e seus filhos. Sobre isso, ele afirma: “Aí hoje tá aí, to desse jeito aqui. Ela tá lá vivendo mais 

ele mais meus filho e tudo, e eu to esperando aí pra mim vê o que é que vai dar” (EN 

ALBERTO, p. 32).  Alberto, então, constitui esse papel social de conformado a partir de uma 

personagem que toma atitudes resignadas, não encontrando possibilidades de atuar de modo 

diferenciado diante de uma realidade cruel. Na Idade Média, a Igreja Católica fortaleceu a 

sedimentação desse papel social, fazendo-o se propagar em virtude de seu grande poder 

político. Este fato facilitou o domínio pela Igreja das classes menos favorecidas.  

Também para Ribeiro (2006), a Igreja foi figura central no processo de colonização 

brasileira, sendo uma das forças basais para a expansão portuguesa nos territórios tupiniquins, 

para a “homogeneização” da língua portuguesa e para a efetivação do catolicismo como 

principal religião do Brasil. Assim, também exponho que a identidade social de pobre também 

pode estar vinculada ao papel social de crente em Deus como responsável por tudo que 

sustenta igualmente o papel social de conformado. No desenvolvimento histórico do Brasil e 

da América Latina, a religião
28

 foi uma ferramenta de manutenção da desigualdade social e da 

pobreza, repercutindo no fatalismo como conseqüência psicológica dessa realidade opressora. 

Martín Baró (1998) compreende que o fatalismo é uma atitude central na constituição da 

população latino americana.   

O fatalismo, então, segundoas considerações desse último autor, corresponde à 

predeterminação da existência, isto é, a ausência total de possibilidades de mudança, pois a 

realidade está fundamentada em uma ordem natural ou divina. Alberto vivencia esse 

personagem que-se-conforma-porque-crê-em-Deus: “Tenho sofrido muito, a gente sofre, as 

coisas né muito boa, mas a gente vai conseguir chegar lá, se Deus quiser” (EN ALBERTO, 

p.2). Já Francisco fala das conseqüências ruins por não ter assumido esse papel social de 

crente em Deus: 

                                                           
28

 Ribeiro (2006) fala que algumas missões jesuíticas tiveram objetivos de construção de uma nova ordem social 

próxima dos moldes comunistas, mas foram destruídas pela Coroa portuguesa que não compartilhava com essas 

idéias. Também vejo como exceção a Teologia da Libertação que, segundo Martín Baró (1998), atuou em prol 

dos mais pobres. 
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Eu recusei a trilhar um caminho que não existia Deus. Eu mesmo que construí 

aquela trilha a qual o alvo ou o foco que eu peguei não foi o verdadeiro caminho 

proposto. Porque, se eu tivesse trilhado o caminho proposto pelo meu pai e minha 

mãe, eu tinha hoje um emprego, algo desse tipo. Poderia até viver algo bem 

sucedido (EN FRANCISCO, p.27).  

 

Francisco e Alberto, então, parecem seguir a lógica fatalista. Segundo Martín Baró 

(1998), as atitudes fatalistas estão fortemente vinculadas à fé religiosa que obscurece a 

compreensão crítica da realidade e que torna o ser humano passivo frente às adversidades 

vigentes. Dessa forma, Deus e a natureza passam a ser responsáveis pela realidade de 

sofrimento, sendo o destino traçado pela fé e a submissão e a docilidade um ato de obediência 

a Deus a partir do conformismo. Observo, então, que Francisco tem a opaca compreensão de 

que seu contexto social tem um caráter opressor, pois, segundo seu entendimento, a realidade 

somente é sofrida para as pessoas que não seguem Deus e são culpadas pelo próprio 

sofrimento. Dessa maneira, Martín Baró (1998), a partir de Lewis, afirma que os mais pobres 

vivem em uma Cultura da Pobreza, pois ela surge como um mecanismo adaptativo a essas 

condições de vida precárias, opressoras e dependentes que estão arraigadas no modo de vida 

concreto e subjetivo dos mais pobres. 

 

De fato, ‘a cultura da pobreza constitui tanto uma adaptação como uma reação dos 

pobres frente à sua posição marginal em uma sociedade estratificada em classes, 

muito individualista e capitalista. Representa um esforço para manejar os 

sentimentos de impotência e desesperação que se desenvolvem ante a comprovação 

de que é imperdoável obter êxito, seguindo os valores e fins de uma sociedade mais 

ampla’ (Lewis, 1969, p. 188). Por conseguinte, o fatalismo seria uma forma 

adaptativa
29

 (MARTÍN BARÓ, 1998, p.88, tradução minha) 

 

Dessa maneira, a cultura da pobreza existente na vida de Francisco e de Alberto e cria 

esses personagens que-crê-em-Deus e que-se-conforma como maneira de manejar e de 

sobreviver em uma realidade de pobreza, de opressão e de estigmatização. O fatalismo é 

sustentado por uma realidade de opressão em que há a rigidez estrutural, a hierarquia de poder 

e opressão, sendo a unidade de mediação entre sujeito e mundo.  

Mattos e Ferreira (2005) denotam que as pessoas em situação de rua estão presas a um 

eterno presente, não percebendo horizontes de mudança em suas vidas, reproduzindo o papel 

social de conformado. Alberto traz em sua fala esse personagem que-se-conforma: “Quando 

                                                           
29

 De hecho, ‘la cultura de laprobrezaconstituye tanto una adaptación como una reacción de los pobres 

haciasuposición marginal en una sociedad estratificada enclases, muy individualista y capitalista. Representa 

unesfuerzo para manejar lossentimientos de impotencia y desesperación que se desarrollan ante lacomprobación 

de que es improbabletener êxito siguiendolos valores y fines de lasociedad más amplia’ (Lewis, 1969, p. 188). 

Por conseguiente, el fatalismo sería uma forma adaptativa  (Martín Baró, 1998, p.88) 
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eu quero fazer alguma coisa que eu vejo que eu não tenho condições de fazer isso, ai eu me 

sinto impotente, mas ai eu dou um tempo ali, ai levanto a cabeça e deixa pra lá” (EN 

ALBERTO, p. 45). Assim, a identidade como metamorfose entra num processo de anulação 

de suas alterizações a partir do surgimento desses personagens conformados, resignados e, 

algumas vezes, crentes em Deus. Dessa maneira, a identidade é “impedida de metamorfosear-

se, caminhando em uma ‘invariância biográfica’, em um ‘círculo infindável’ de repetição de si 

mesma, a partir do qual a identidade caminha para a ‘morte simbólica” (MATTOS, 

FERREIRA, 2005, p. 30). 

No entanto, percebo que Alberto se conforma como uma estratégia de sobrevivência 

para conseguir suportar e enfrentar sua realidade: “É questão de tempo, né? Se eu parar pra 

pensar, eu não posso é me desesperar, porque se eu me desesperar eu não vou conseguir os 

meus objetivo. Se eu tiver um pouco de paciência e de tranqüilidade eu vou vai ter sucesso” 

(EN ALBERTO, p. 48). Góis (2008) e Cidade, Moura Jr. e Ximenes (2012) afirmam que os 

oprimidos criam estratégias de sobrevivência para enfrentar a realidade opressora, sendo 

portadores de potencialidades. Essas podem ser enfraquecidas, mas anuladas somente com a 

morte biológica. 

Além do papel social de pobre como conformado, a pobreza já era abordada como 

ausência de condições materiais relacionadas a terras e à riqueza na Idade Média. Segundo 

Siqueira (2006a) e Piva (2006), a pobreza tinha um lugar central na constituição societária das 

sociedades pré-feudais e feudais, pois estava vinculada a um ideal de sacrifício a serviço da 

manutenção e da justificativa da ordem social vigente. Os pobres eram vistos como 

desafortunados e como representação humana de Jesus Cristo, representando o principal fim 

da caridade. Assim, à identidade social de pobre como conformado é somada a concepção 

presente igualmente nos comportamentos da síndrome fatalista de veneração do sofrimento 

como prova de sacrifício em prol de um bem maior oferecido por Deus, a partir do papel 

social de mártir. A pobreza é, então, valorizada, pois, segundo Piva (2006), ela representa um 

dos caminhos mais próximos para se chegar ao Reino dos Céus. Essa forma de 

reconhecimento está presente, segundo Mendes e Machado (2004), nas percepções que as 

pessoas que não estão em situação de rua têm das imersas nesta situação. 

Alberto sintetiza como esse papel de mártir constitui sua identidade: “Eu acho que 

esse vai ser meu martírio, porque é assim, quando eu to feliz demais eu já me assusto. Quando 

eu to muito alegre, quando eu to muito animado, eu posso me preparar que lá na frente tem 

alguma coisa” (EN ALBERTO, p. 49). Francisco, a partir do personagem que-crê-em-Deus, 



76 
 

percebe a ausência da pobreza como perniciosa para si, sustentando a concepção de pobreza 

como dádiva a partir aceitação do papel social de mártir atrelado a esse personagem:  

 

Eu, futuramente, eu não quero nem ser rico, nem viver uma vida humilde, porque eu 

vivendo uma vida humilde um dia eu posso ignorar Deus. E eu vivendo uma vida 

rico eu posso esquecer de Deus, porque Deus pode ser o dinheiro. Então, eu não 

quero viver nem rico, nem tão humilde, como muitos reconhece como pobres (EN 

FRANCISCO, p. 24-25) 

 

Para Sprandel (2004), os pobres estavam vinculados a sentimentos positivos de 

compaixão e de solidariedade. Além disso, os pobres tinham a função social de diminuir os 

pecados dos mais afortunados, propiciando a salvação para aqueles que desenvolviam atitudes 

de caridade. Essa perspectiva de caridade está ainda muito presente nas ações voltadas às 

pessoas em situação de rua, formando uma rede de apoio baseada nessas premissas segundo 

Brito (2006). Em Fortaleza, há uma variedade de instituições geralmente de cunho religioso 

formando essa rede. Assim, com foco na caridade, a pobreza era abordada como riqueza 

espiritual. Alberto sintetiza essa concepção de pobreza como riqueza espiritual, restringindo a 

pobreza à deficiência monetária do personagem que-se-conforma. Este se associa ao 

personagem que crê-em-Deus junto com o papel social de mártir:  

 

[...] é pobre em coisas materiais, porque espiritual eu não me considero pobre não. 

Eu acho que Deus me ama, porque se ele não me amasse eu não sei o que seria 

demim, né? Com todo sofrimento que eu tenho, uma pessoa já me chamou de que 

cara, de masoquista, é? Pessoa que gosta de sofrer é masoquista, né? [...] Não, eu 

não sou masoquista não, mas é é uma coisa que foi eu que não foi eu que procurei,  

mas apareceu na minha vida, eu vou ter que aprender a lidar com ela. Cada um nasce 

pra carregar uma cruz (EN ALBERTO, p.49). 

 

Francisco reproduz o papel de mártir na medida em que fala da dificuldade para 

alcançar alguma boa realização na vida: 

 

Aí, então, assim, a pessoa se cuidar e ver que ela tem que passar pelo estreito para 

chegar no largo. Ela tem que caminhar, caminhar, caminhar para depois ela 

descansar. Ela tem que encarar, tem que enfrentar os obstáculos paraque, no futuro, 

ela tenha, porque que a pessoa que vê o obstáculo e desiste... Eu acho que a pessoa 

tá se acorvadando, porque ela nem tentou e já tá se dando com derrotada (EN 

FRANCISCO, p. 26). 

 

Esses atores sociais afirmam que o sofrimento faz parte dos seres humanos, de forma 

que aceitam sua realidade e anulam sua indignação. Esse fatalismo, segundo Martín Baró 

(1998), repercute na compreensão da realidade e da história de vida da pessoa e gera um 

horizonte predeterminado em que não há questionamentos e enfrentamentos. Há, assim, a 
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reprodução do papel social de conformado, de crente em Deus e de mártir na estruturação do 

fatalismo.    

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Papéis sociais relacionados ao fatalismo. 

 

Observo, seguindo as considerações do mesmo autor, que há uma estrutura 

macrossocial que impede a transformação da identidade, situando o ser humano em uma 

posição de impotência e de submissão onde o conformismo e a obediência são atos 

manifestados através de uma crença religiosa. Verifico, então, que a própria estrutura 

societária e a religião funcionam como ferramentas ideológicas de reprodução do status quo e, 

assim, das atitudes fatalistas. Dessa forma, o fatalismo é originado a partir da realidade social, 

como também mantido por meio da estrutura social e da configuração identitária do ser 

humano, sendo constituído pelos papéis sociais de conformado, de crente em Deus como 

responsável por tudo e de mártir. 

Como maneira de manutenção dessas atitudes de submissão e de conformismo na 

população oprimida, segundo Goes (2009), a sociedade está estruturada de uma forma em que 

há a reprodução de ideologias, de relacionamentos, de instituições e de atitudes que estão a 

serviço da permanência dessa realidade de opressão. Ibañez (2000) aponta que a ideologia é o 

instrumento que mantém essa dialética de dominação e opressão com a capacidade de manter 

os indivíduos sem forças para romper essa estrutura dominante e opressora.  É constituído um 

forte caráter ideológico na estruturação da identidade a partir da manutenção e reprodução 

desses papéis sociais opressores. Góis (2008) criou o termo Ideologia de Submissão e 

Resignação para abarcar essas relações de dominação que, segundo ele, trata-se de: 

 

[...] uma lógica de dominação ou sistema de ideias, valores, crenças, conhecimentos, 

atitudes, normas, leis, práticas sociais e institucionais que define as condições e o 

modo coletivo de viver da classe oprimida [...] Nessa ideologia, a população pobre é 

vista como subalterna, serviçal, periférica, problemática, mão de obra barata e 

incapaz de protagonizar sua vida (GÓIS, 2008, p.53). 
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Essa ideologia, então, funciona com o objetivo de retirar o potencial de ação da classe 

pobre, fazendo-os sentirem-se incapazes, dependentes, servis e acomodados com a sua 

situação. Freire (1980) fala sobre essa situação com outras palavras. Expõe que a dominação 

impera pela Cultura do Silêncio na qual as condições estruturais da sociedade trazem 

repercussões no nível da consciência do indivíduo. As pessoas podem não ter posições 

autênticas além da reprodução das práticas de dominação cotidianas, como também se sentem 

incapazes de indagar sobre a situação vigente. Essa Cultura do Silêncio produz seres humanos 

que são conformados e silenciosos mantendo a ideologia dominante. 

Retornando à trajetória histórica da identidade social de pobre, a partir do século XII 

até o século XIV, segundo Piva (2006), as pessoas em situação de rua eram o principal 

público pobre. Eles tiveram um crescimento exponencial devido à existência de grandes 

epidemias, de miséria generalizada e de conflitos sociais. A caridade, então, passou a não ser 

suficiente para o número de pobres. Já se iniciava na Europa o esfacelamento do Sistema 

Feudal e surgia as primeiras trocas mercantis e as primeiras cidades. Esses movimentos 

repercutiram em um novo pensamento social capitalista fundado no trabalho.  

Os pobres, então, passaram a ser mão de obra. No entanto, como não havia trabalho 

para o contingente populacional imerso na pobreza, essas pessoas viviam em condições 

pauperizadas, sendo vistas como desocupadas, “vagabundas” e problemáticas (PIVA, 2006). 

O pobre passa a ser visto como causador de mazelas sociais e preguiçoso, constituindo o 

papel social de vagabundo e de causa das mazelas sociais, sendo reconhecido, segundo Mattos 

e Ferreira (2004), como improdutivo, inútil e relaxado. Em contato com um indivíduo em 

situação de rua em uma das praças da cidade de Fortaleza, ele fala que sofre muito por ser 

homem e por estar em idade produtiva, sendo reconhecido perversamente pelos outros no 

papel social de vagabundo. Ele diz: “Para mulher e para criança, é mais fácil. Para homem, é 

mais difícil, porque todo mundo manda arranjar emprego dizendo que somos vagabundos” 

(DC 15, 06/04/11, p. 32). 

Esse reconhecimento perverso do papel social de vagabundo também é impetrado 

pelas próprias pessoas em situação de rua: 

 

Ele estava comentando que as pessoas do abrigo são preguiçosas, pois não ajudam 

nos afazeres doméstico de cuidado do espaço. Além disso, ele afirmou que a maioria 

das pessoas do abrigo quer que as oportunidades cheguem sem elas fazerem esforço 

(DC 18, 25/04/11, P. 37). 
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Em relação ao papel social de causador de mazelas sociais, essa compreensão pode ser 

notada no ato de remoção das pessoas em situação de rua da Praça da Bandeira no Centro de 

Fortaleza. Foi uma ação violenta. O discurso da polícia e da guarda-municipal de Fortaleza 

enfatizavam que aquela ação serviria para restabelecer a segurança dos cidadãos que 

transitvam por aquele espaço público (DC 5, 10/03/11).  

Em 1388 na Inglaterra, segundo Lacerda (2009), foi criada uma das primeiras políticas 

sociais implantadas no mundo, chamada de Lei dos Pobres. Apesar de ser uma política de 

assistência, ela tinha um caráter mais punitivo do que protetivo. Era uma lei que tinha um 

caráter de higienização da ordem social, pois os pobres eram relacionados com as doenças e 

com a sujeira que se aproximavam da elite rica, em virtude do aumento do seu número 

populacional e das pestes. A identidade social de pobre, então, foi associada ao papel social 

de sujo e de doente, sendo os pobres reconhecidos como perigosos para a deturpação da 

sociedade estruturada nos moldes elitistas. Reconhecer perversamente a identidade das 

pessoas em situação de rua como sujas e doentes faz parte de uma política de identidade de 

caráter higienista. Segundo Mattos e Ferreira (2004), a necessidade de esconder e de limpar 

caracteriza uma prática de higienização em que não há aceitação do diferente. Essa prática 

teve início há séculos atrás, mas ainda é recorrente nos dias atuais, concebendo a pessoa em 

situação de rua como signo da sujeira e de doenças que necessitam ser extirpadas da 

realidade. 

Há, igualmente, o papel social de pobre como perigoso. As pessoas que não estão em 

situação de rua, geralmente, sentem medo dos indivíduos em situação de rua. Esses são 

reconhecidos como perigosos e como prováveis criminosos, a partir do reconhecimento 

perverso do papel social de pobre como criminoso. Uma pesquisa realizada por Guareschiet al 

(2003) sobre a produção de sentidos de meninos e de meninas de uma favela no Rio Grande 

do Sul apontou que essas concepções, também, são comuns nos discursos dos moradores de 

uma favela. Eles próprios percebem as outras pessoas residentes nesse espaço como bandidos, 

vinculando, assim, a pobreza à criminalidade. Um usuário do Centro de Referência 

Especializado em Assistência Social para população em situação de rua apresenta as 

consequências dessa discriminação a partir do reconhecimento do papel social de criminoso, 

dizendo: 

 

[...] “cansei de ser discriminado. O ronda vem discriminando a gente”. Fala isso, 

porque os policiais e as pessoas em geral pensam que eles também são ladrões, 

porque estão morando na rua. Geralmente, são agredidos quando alguns policiais 

fazem buscas de drogas e de armas (DC 20, 27/04/11). 
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Segundo Sprandel (2004), com o desenvolvimento do sistema capitalista e da Reforma 

Protestante, há uma intensificação da identidade social de pobre como vagabundo, pois as 

pessoas que se recusavam a trabalhar eram consideradas indignas. Magni (1994) denota que 

as pessoas em situação de rua passaram ser vistas como cometendo um crime moral em 

virtude do paradigma econômico capitalista, sendo considerados de forma ainda mais intensa 

como perigosos, sujos e vagabundos.Com o advento do modelo Liberal proveniente da 

Revolução Industrial e da Revolução Francesa, segundo Mendonça (2006), o homem é 

encarado com maior liberdade e as ações governamentais não estão mais voltadas para 

intervenções na economia. O sistema econômico passa a ser autorregulado sem intervenções 

estatais. Da mesma maneira, o indivíduo é concebido como o único responsável por sua vida. 

Conseqüentemente a esse fenômeno, segundo Magni (1994), houve uma intensificação do 

fluxo migratório, aumentando as más condições de vida dos centros urbanos e o número de 

pobres. 

O mercado é abordado como regulado naturalmente indicando que as pessoas que 

necessitam de ajuda para sobreviver encontrariam no sistema capitalista os meios para 

solução dos seus problemas, a partir da mínima intervenção estatal (MENDONÇA, 2006). 

Dessa maneira, a pobreza é concebida como responsabilidade individual. Com isso, à 

identidade social de pobre é acrescentada o papel social de culpado pela situação de pobreza. 

Segundo Mattos e Ferreira (2004), esse processo de culpabilização se refere a 

 

[...] uma legitimação ideológica que suporta a criação e reprodução das relações de 

exploração e dominação no capitalismo. Frente à (pseudo) igualdade e à 

competitividade inerente ao ideal liberal, qualquer problemática que envolva a 

inserção do indivíduo no sistema produtivo é alvo de um reducionismo que o 

descontextualiza da sociedade e transfere-lhe a culpa e responsabilidade por sua 

condição (p. 49). 

 

Assim, Alberto se apropriou significativamente desse papel social de culpado, pois ele 

teve uma realidade muito sofrida quando morava com os pais. Esses o faziam trabalhar muito 

e ainda o agrediam de forma cruel. Escolheu morar na rua para diminuir o sofrimento 

existente em sua vida domiciliar. Apesar disso, percebe-se como culpado pela sua situação de 

sofrimento:  

 

O único culpado, assim pelo menos do meu entender, né?  E do que eu passei, o 

único culpado sou eu mesmo, porque a minha mãe foi muito legal em me ter,me 

botar no mundo pra mim vê como é que ele funciona,  porque se não fosse ela eu 
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estaria no mundo ou sofrendo ou não, né? Mas, assim, pela coisa, pelo sofrimento, 

eu acho que o único culpado sou eu mesmo (EN ALBERTO, p. 41). 

 

Andreza também se percebe como culpada pela sua situação: “Eu mesma sou a 

responsável por eu tá na rua. Porque ninguém me chamou pra vir pra cá pra Fortaleza eu 

mesma que quis. Se eu cheguei num lugar que não tem como eu ficar a responsável sou eu 

mesma de tá na rua,né?” (EN ANDREZA, p. 5). Mario igualmente se apropria desse papel 

social: “Então eu não culpo a ninguém, só exclusivamente a mim mesmo. É por isso mesmo 

que agora a minha obrigação é para mim consertar esse erro, pelo menos tentar amenizar, 

né?” (EN MARIO, p. 11). 

Francisco é o ator que mais enfatiza o papel social de culpado pela própria situação. 

Inúmeras vezes aparece em sua narrativa essa compreensão. Assim, ele fala: 

 

[...] “não, mas minha vida está sendo uma desgraça” ora, meu irmão tá sendo uma 

desgraça, porque tu tá querendo, porque, no momento que tu disser, “ó, meu irmão, 

não vai ser mais assim, vai ser assado”. Aí é contigo, porque é como eu falei antes, 

aqui e agora eu não posso ter nada, mas, se eu sair desse portão e ir para o meio da 

rua, eu posso ganhar qualquer coisa ao menos uma pilha, mas eu ganho (EN 

FRANCISCO, p. 22 e 23). 

 

Analiso que esse papel social de culpado também está vinculado com a ideia que os 

atores tem que se redimir, pois a identidade social de morador de rua é forjada de forma 

estigmatizada, depreciando o indivíduo que é reconhecido com ela. Dessa maneira, portar essa 

identidade social é símbolo do fracasso. É necessário, então, atitudes que incidam como 

contraponto a essa identidade como essa tentativa de redimir seus atos considerados falhos.  

Além disso, esse papel social de culpado pela própria situação também é reproduzido 

por alguns profissionais dos equipamentos da Assistência Social pesquisados como o 

CREAS-POP e o Abrigo Provisório da Prefeitura, como também por usuários desses 

equipamentos, reconhecendo perversamente a identidade das pessoas em situação de rua de 

forma opressora. Dessa maneira, esses profissionais compreendem que as pessoas em situação 

de rua são as únicas culpadas pela sua condição e pela manutenção dela (DC 7, 16/03/11; DC 

10, 22/03/11; DC 15, 06/04/11; DC, 20, 27/04/11). Alguns profissionais colocam que a 

situação de desemprego vivida pelas pessoas em situação de rua é proporcionada devido à 

falta de motivação dos atores sociais em buscar trabalho (DC 16, 20/04/11).  

Assim, o Brasil e a América Latina estão constituídos desses processos históricos, 

desde a influência do catolicismo na estruturação societária da maioria dos países da América 

Latina até o modelo neoliberal implantado, inicialmente, pelos governos ditatoriais latino-
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americanos. Esses papéis sociais construídos que permeiam a realidade social, igualmente, 

podem constituir a identidade das pessoas em situação de rua, aprisionando personagens que, 

possivelmente seriam inovadores e resistentes a essas formas de reconhecimento perverso, em 

uma estrutura fetichizada e opressora.  

Góis (2008) fala que a classe social em que a pessoa está situada repercute em uma 

estruturação específica da sua constituição identitária. Isso ocorre, porque a realidade social, a 

partir de seu conhecimento compartilhado, interfere na constituição da identidade, 

cristalizando relações de opressão e constituindo uma forte violência simbólica aos indíviduos 

oprimidos. Essa violência simbólica, segundo Mattos e Ferreira (2004), geralmente, é a 

motivadora para a existência da violência física impetrada as essas pessoas. 

Dessa maneira, Góis (2008, 2012) enfatiza que o pobre é possuidor de uma identidade 

de oprimido e de explorado que está baseada na sobrevivência, na violência e no medo fruto 

de uma ordem social opressora. “É uma identidade negada, sofrida, desamparada, frágil, e 

também violenta” (GÓIS, 2008, p. 60). Ela é resultado de uma realidade de opressão e de 

dominação. No entanto, a identidade de oprimido e de explorado, não representa a identidade 

total do pobre.  

 

A identidade de oprimido e de explorado é um modo de sobrevivência social, 

biológica, psicológica e espiritual, construída alienada e inconscientemente pelo 

povo pobre para reduzir sua angústia e sofrimento diante da miséria e da violência, 

para não ser eliminada socialmente, nem psíquica e fisicamente. É um tipo de 

identidade que não integra socialmente os indivíduos e os mantém separados, 

individualizados, dentro de sua coletividade. É uma tentativa de resistir ao caminho 

de exploração, doença e morte imposto pela classe dirigente, cujo final é 

representado pela penitenciária, hospital, manicômio ou cemitério (GÓIS, 2008, p. 

61 e 62) 

 

Assim, esses papéis sociais opressores de conformado, de crente em Deus como 

responsável por tudo, de mártir, de vagabundo, de causador das mazelas sociais, de sujo, de 

doente, de culpado pela situação de pobreza podem criar personagens fetichizados ocorrendo 

o movimento permanente de re-posição, cerceando as liberdades das pessoas imersas nesse 

processo. As pessoas em situação de rua podem manifestar a mesmice que se dá pela 

constante reposição de personagens fetichizados. Esse processo ocorre por conta dos papéis 

sociais opressores, das formas de reconhecimento perverso que utilizam esses papéis e pela 

estrutura social concreta dizimante que impede as possibilidades de criação de novas formas 

de existência com manifestação de novos personagens e o exercício da agência e das 

liberdades. 
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4.2. A situação de rua e seus cenários, papéis sociais e personagens 

 

 

Aí vim pra rua de novo, aí foi quando eu fui conhecer um monte de verdade,fui lá 

pra José de Alencar , né? Na José de Alencar foi onde começou a minha história... 

na José de Alencar foi onde comecei a roubar;  na José de Alencar foi onde comecei 

a usar droga; na José de Alencar foi onde conheci a mãe dos meus filho, tive meus 

filho, dois filhos com ela, vivi sete anos bem com ela. Depois dos sete anos ela 

arranjou uma pessoa, essa pessoa me deu esse tiro na coluna e hoje ele mora na 

minha casa, com minha mulher,  com meus filho e eu aqui numa cadeira de roda... 

mas eu espero ai que um dia tudo dê certo... (EN ALBERTO, p. 3) 

 

O espaço do público como morada é desencadeador de vários personagens na vida das 

pessoas em situação de rua. Como ocorreu nessa citação com Alberto, a rua pode gerar o 

personagem que-perde-inocência. Essa realidade bruta torna o indivíduo mais resistente, 

necessita criar estratégias de sobrevivência para manter-se vivo. Igualmente, pode 

desenvolver personagenque-rouba, reproduzindo os papéis sociais da identidade social de 

pobre. A rua também pode desencadear personagens específicos, como aquele que-usa-

drogas a partir do papel social de drogado. Ela igualmente se torna uma realidade de 

construção de vínculos, constituindo o personagem que-está-sendo-pai e o personagem que-

está-sendo-marido. Ela constrói vínculos e os destrói, pois é um cenário de violência que tem 

impacto nesses últimos personagens da história de Alberto. Esse ator, então, desenvolve o 

personagem que-se-conforma como maneira de enfrentar essa realidade sofrida.  A citação a 

seguir, de Varanda e Adorno (2004, p.5), caracteriza bem a população de rua. Seriam, então: 

 

[...] todas as pessoas que não têm moradia e que pernoitam nos logradouros da 

cidade – praças, calçadas, marquises, jardins, baixos de viadutos – ou casarões 

abandonados, maços, cemitérios, carcaças de veículos, terrenos baldios ou depósitos 

de papelão e sucata [...] foram considerados igualmente moradores de rua aquelas 

pessoas, ou famílias, que, também tem moradia, pernoitam em albergues ou abrigos, 

sejam eles mantidos pelo poder público ou privado.  

 

Compartilhando essa definição, Veiga et al (2009) afirmam que o fato de ter o espaço 

público como morada traz a violação de direitos à habitação, à renda, ao emprego, à saúde, e à 

assistência. Dessa forma, as pessoas em situação de rua vivem uma realidade concreta que 

impede a realização de suas vontades, ou seja, de suas liberdades. Segundo uma pessoa em 
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situação de rua entrevistada no documentário realizado por Zé Carlos
30

(ANEXO E), as 

maiores contradições do espaço público como morada são: 

 

[...] tem casa da prefeitura para população em área de risco. E que pior área de risco 

do que essa aqui? Tá exposto. Que área de risco é essa que eles friza? Porque na área 

de risco as pessoas tão dentro de uma casa. E a gente tá dentro de que? E essa 

política? Todo cidadão tem direito a ao que? Moradia Digna! Cadê essa moradia 

digna para essa área de risco? Que área de risco é essa pior do que essa? A área de 

risco que eles citam é o que? É uma casa. E a gente que nem casa tem. Tem o 

movimento dos sem terra. Eles tem a casa, mas não tem a terra. E isso é o que? A 

gente não tem é nada, meu chapa. Não tem terra, não tem nada. Os sem terra não 

tem terra, mas tem casa. E agente tem o que? Não temo terra, não temo casa, não 

temo é nada. Só Jesus. Se não fosse a fé em Deus, meu chapa, se fosse esperar por 

prefeitura, por creas-pop, Semas, esse pacote de marajá. Eles botam a guarda 

municipal para tirar a gente dos bancos. E ir para onde? Falando sério, ir para 

onde?” (DC 35, 25/07/11, p. 65) 

 

Assim, a situação de rua se constitui como uma realidade degradante em que as 

pessoas se sentem excluídas do sistema, sendo ainda discriminadas pelo próprio poder público 

que as impede de usar os espaços da cidade. Segundo Sposati (2009), o espaço público como 

morada dificulta a realização de registros oficiais sobre as pessoas nessa situação no tocante 

às suas necessidades e especificidades, tornando-se invisíveis desde os censos de base 

domiciliar até a efetivação de políticas específicas para esse público. A saída mostrada na fala 

desse indivíduo é crer em Deus, pois ele a tem como única possibilidade de conforto, 

conjugando a reprodução do papel social de crente em Deus e de conformado como estratégia 

de sobrevivência e de fatalismo. 

Outra estratégia para suportar esse sofrimento é buscar algum aspecto positivo na 

realidade da rua. Assim, na compreensão de um usuário do CREAS-POP: 

 

Ele disse que sempre pede a Deus para lhe tirar dessa situação. No entanto, tenta 

encontrar algum fator positivo na vida na rua, como forma de suportar aquele modo 

de vida. Fala que “é muito ruim viver na rua. Você acorda todo suado, pertubado. 

Tem que arranjar alguma coisa para comer. Fica agoniado por não ter nada para 

fazer” (DC 15, 05/04/11, p. 32). 

 

Segundo Santos (2009), essas pessoas vivem em cidades de papelão e de plástico 

construídas pelos descartes da sociedade de consumo e da tecnologia, mas que funcionam 

como dispositivos de sobrevivência desses indivíduos, construindo abrigos frágeis, 

consumindo restos e criando novas formas de existência a partir do descartado pelos outros. 

                                                           
30

Usuário do Abrigo Provisório e integrante do Movimento Nacional de População de Rua. Idealizou esse 

documentário como forma de dar visibilidade às condições de vida das pessoas em situação de rua da cidade de 

Fortaleza. Auxiliei na filmagem e na edição, utilizando, igualmente, essas informações na pesquisa de campo, a 

partir da observação participante e dos registros em diários de campo. 
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Assim, a situação de rua está vinculada a outros cenários que a constituem e que serão 

analisados no decorrer deste capítulo. Ela pode, assim, estar relacionada ao cenário de 

pobreza e de falta de oportunidades de trabalho; de uso de substâncias psicoativas; de 

discriminação; de violência e de insegurança; de adoecimento e de vulnerabilidade física e 

psicológica; e de liberdade, independência, afeto e criatividade. 

Para contextualizar a situação de rua, o Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome realizou o I Censo e Pesquisa Nacional sobre População em Situação de Rua 

que ocorreu em 71 cidades do território brasileiro, com o objetivo de quantificar e descrever o 

modo de vida dessa população (VEIGA et al, 2009). Foram consultados, no período de 

outubro de 2007 a janeiro de 2008, 31.922 pessoas adultas
31

 em situação de rua dessas cidades 

pesquisadas. Em Fortaleza, o número de pessoas em situação de rua na época da pesquisa era 

de 1.701 (MDS, 2009). Segundo Sposati (2009), a realização desse censo é uma importante 

ação voltada para o reconhecimento dessa população e constrói as bases para compreensão de 

sua identidade social.  

Em relação ao modo de uso da cidade pelas pessoas em situação de rua do I Censo, 

eles se deslocam, na maioria das vezes, na própria cidade, pois somente 11,6% das pessoas 

entrevistadas apresentam mobilidade entre cidades distantes. O contingente de 76,1% residia 

na própria cidade ou em localidades próximas do atual espaço utilizado em situação de rua. 

Sobre o tempo de utilização do espaço público como morada, 48,4% estão há mais de dois 

anos dormindo na rua ou em albergues (MDS, 2009). Os principais motivos citados pelos 

entrevistados para a ida à rua foram “problemas de alcoolismo e/ou drogas (35,5%); 

desemprego (29,8%); e desavenças com pai/mãe/irmãos (29,1%). Dos entrevistados, 71,3 % 

citaram pelo menos um desses três motivos” (MDS, 2009, p. 87). 

 Dentre as pessoas pesquisadas, 82% são do sexo masculino. Além disso, a situação de 

rua reflete a ocupação dessas pessoas em vias públicas, acarretando, geralmente, uma relação 

conflituosa com a díade público-privado. Segundo Silveira (2009), as pessoas em situação de 

rua percebem o espaço público como seu espaço privado de moradia. O fato de estarem nos 

espaços públicos, de acordo com Rosa, Secco e Brêtas (2006), gera também olhares e atitudes 

de discriminação por serem visíveis à população em geral. Dessa maneira, a rua é o espaço 

público de morada das pessoas em situação de rua e é constituída por vários cenários, papéis 

sociais e personagens que serão apresentados a seguir. 

                                                           
31

Neste contingente, não estão incluídas as cidades que já realizaram censos de sua população de rua. Sposati 

(2009) afirma que, caso essas pesquisas já realizadas fossem abarcadas, o número de pessoas em situação de rua 

localizadas na maioria das cidades do Brasil e das capitais chegaria aproximadamente a 50 mil pessoas. 
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4.2.1. Cenário de pobreza e de falta de oportunidades de trabalho  

 

Segundo Escorel (2009), a grande maioria das pessoas em situação de rua vive com 

renda entre R$ 20,00 e R$ 80,00 reais semanais para sobreviver, estando, assim, situada na 

linha da extrema pobreza para Barreto, Santos e Manso (2009) com 1/8 do salário mínimo por 

mês, ou seja, R$ 1,58 ao dia. Já as pessoas consideradas indigentes recebem ¼ de salário 

mínimo mensalmente. Em relação ao índice de pobreza, está voltado para aqueles indivíduos 

que têm renda igual ou maior que ½ salário mínimo por mês.  

No entanto, esse cenário não se restringe à situação de rua. A realidade latino-

americana, brasileira, nordestina e cearense está impregnada de lastros de pobreza monetária 

evidentes. Seguindo essas referências, conforme dados da Comissão Econômica para América 

Latina e Caribe (CEPAL, 2009), vinculada à Organização das Nações Unidas, 33% da 

população latino-americana vive em situação de pobreza, sendo que 12,9 % em extrema 

pobreza. As próprias pessoas em situação de rua fazem parte desse cenário e vivenciam 

diariamente a pobreza monetária, pois, segundo Mendonça (2006), elas geralmente tem uma 

origem pobre. A situação de rua é abordada de acordo com Brito (2006) como consequência 

da extrema pobreza.  

A ideia de linha da pobreza, segundo Lacerda (2009), foi criada na época 

dosurgimento do modelo liberal com o objetivo de estipular uma quantidade nutricional 

mínima para a manutenção do ser humano vivo e apto para o mercado de reserva. Foi com 

esse objetivo que a pobreza passou a ser estudada de forma científica, sendo estabelecida uma 

linha de pobreza com a conversão dessa quantidade nutricional a um valor monetário. É a 

partir disso que a abordagem monetária da pobreza, então, é criada, sendo a principal forma 

de compreensão da pobreza no mundo, nos organismos internacionais e nas políticas públicas.  

Essa compreensão de pobreza reduzida ao dinheiro está vinculada à estruturação das 

políticas públicas brasileiras até o ano de 2003
32

, constituindo, assim, segundo Guzzo e 

Lacerda Jr. (2007), a permanência de uma dinâmica capitalista mesmo em políticas que se 

voltam para o combate às conseqüências desse sistema opressor. A compreensão da situação 

de rua somente como deficiência de renda também segue essas premissas. Esse cerceamento 

                                                           
32

 Atualmente, as políticas públicas brasileiras tem uma compreensão mais a abragente da pobreza, pois essas 
diretrizes parecem fazer parte do plano Brasil sem Miséria em que se objetiva erradicar a pobreza extrema do 
Brasil. As pessoas em situação de rua são prioritárias nesse plano. Suas metas de atuação se ramificam em três 
eixos divididos em: acesso a Serviços na área da Educação, Saúde, Assistência Social e Segurança Alimentar; 
garantia de renda; e inclusão produtiva (BRASIL, 2011). 
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da pobreza a uma perspectiva monetária também está, segundo Moura Jr., Cidade e Ximenes 

(2012), sedimentada na maioria das produções científicas da Psicologia. 

No entanto, foi percebido que o dinheiro é muito importante para a sobrevivência das 

pessoas em situação de rua, sendo apontado como uma das principais necessidades. Alberto 

em um dos diários de campo fala: “é muito difícil viver com pouco dinheiro, pois se necessita 

de dinheiro para tudo [...] Tudo que você vai fazer tem a grana no meio” (DC 16, 20/04/11, p. 

34). Essa também era uma temática que algumas pessoas do Abrigo Provisório me 

interpelavam. Perguntavam quanto eu ganhava por estar fazendo a pesquisa. Eu dizia que 

ganhava uma bolsa de estudos para desempenhar minhas atividades. Um dos usuários do 

abrigo, então, falou “difícil era viver com 10 reais desde domingo” (DC 17, 20/04/11, 36), 

sentindo-se muito incomodado em não possuir dinheiro para satisfazer suas vontades. 

A situação de pobreza monetária fez com que muitos atores da pesquisa solicitassem-

me dinheiro, consolidando a compreensão da situação de rua como uma espaço de pobreza 

(DC 38, 14/19/11). Pediram-me dinheiro (DC 19, 26/04/11), roupas (DC 22, 03/05/11; DC 

29, 13/06/11; DC 34, 22/07/11) e utensílios domésticos (DC 34, 22/07/11). Costa (2009) 

afirma que “pedir dinheiro, para alguns que estão em situação de rua, já é rotina. É uma forma 

de sobrevivência” (p. 66). Há, dessa maneira, a reprodução do papel social de pedinte pelas 

pessoas em situação de rua.  

No entanto, paradoxalmente, algumas pessoas em situação de rua não se percebem 

como pobres. O discurso de Francisco é ilustrativo. Ele substitui pobreza por humildade: 

“Não, eu, por mim, eu não acho ninguém muito pobre. Eu acho pessoas humildes, pessoas 

que não tem uma estrutura de vida, um vida bem estruturada, uma vida bem sucedida. Pessoas 

que vevem uma vida humilde” (p. 21). Essas considerações sobre pobre como sendo humilde 

também é referendada por Andreza: “Eu me acho muito humilde, porque eu não tenho 

dinheiro” (p. 6). Já Alberto reproduz a concepção vigente de pobreza como unicamente renda 

e o papel social de pobre como conformado a partir da compreensão de riqueza espiritual: 

“pobre em coisas materiais, porque espiritual eu não me considero pobre não” (p. 49). Essa 

compreensão de Alberto também pode ser evidenciada no discurso de Mario quando ele 

responde a pergunta se ele se acha pobre: “Materialmente eu diria que sim, mas 

espiritualmente eu to me achando bem legal, assim” (p. 6).   

  Percebo que, apesar de a pobreza estar amplamente atrelada ao dinheiro, as pessoas 

em situação de rua não se identificam com esse rótulo, porque ele adquire um caráter 

depreciativo, mesmo quando somente vinculado à renda monetária, funcionando como um 
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estigma
33

 que inferioriza. Zavaleta (2007) afirma que o estigma da pobreza traz o sentimento 

de vergonha para as pessoas que são reconhecidas com ele: “Vergonha e estigma estão 

intrinsecamente vinculados: há sentimentos profundos de vergonha envolvida (sentimentos de 

desvalorização, de impotência e de inferioridade) se o indivíduo é estigmatizado” (p. 8)
34

. 

Nesse ponto, o fato de não ter dinheiro repercute em formas específicas de 

reconhecimento de si mesmo e da sociedade, estruturando, igualmente, formas específicas de 

“ser” e de “fazer” das pessoas pobres em uma perspectiva da pobreza como multidimensional 

da abordagem das capacidades desenvolvida por Amartya Sen
35

. Essa abordagem se 

fundamenta na compreensão dos seres humanos como portadores de funcionamentos. Esses, 

segundo Alkire e Deneulin (2009), são relativos ao que a pessoa pode fazer e ao que a pessoa 

pode ser em diferentes dimensões da vida. Esses funcionamentos são voltados para o que a 

pessoa valoriza ou tem razões para valorizar. Sen (2000) afirma que os funcionamentos são as 

atividades e os estados que constituem o bem estar (wellbeing) da pessoa. Percebo que esses 

funcionamentos seriam relacionados aos personagens da identidade, pois estes são formas de 

“ser” baseadas nas atividades desempenhadas pelo indivíduo, ou seja, seus “fazeres”.  

Segundo Kerstenetzky (2000, p. 114): 

 

no espaço do “ter”, abrangendo o “fazer” (doings) e o “ser” (beings) — algo que 

[...]corresponde à idéia de “funcionamentos” (functionings). Entretanto, teres, 

fazeres e seres são importantes não tanto em si mesmos mas como indicadores da 

liberdade efetiva dos indivíduos — que corresponde, como veremos, à noção de 

“capacidades” (capabilities). 

 

Dessa maneira, parece que, na história de vida de Francisco, a mudança efetiva de 

realidade a partir de sua inserção no Abrigo Provisório trouxe novos funcionamentos para sua 

identidade. Esses funcionamentos podem ser encarados como novos personagens mais 

consolidados, como o personagem que-trabalha,personagem pai-que-cuida e personagem 

que-estuda, ou seja, outras formas de ser e de fazer proporcionadas pela liberdade alcançada 

por sua identidade a partir desse espaço institucional de moradia. Igualmente, a realidade 

social pode cercear determinados funcionamentos. Na sua infância, Francisco teve que 
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Maiores considerações sobre o processo de estigmatização das pessoas em situação de rua será apresentando 

nos tópicos seguintes. 
34

“Shame and stigma are intrinsically linked: there are deep feelings of shame involved (feelings of 

worthlessness, powerlessness, feeling small) if one is stigmatized” (ZAVALETA, 2007, p. 8) 
35

 Ganhador do premio Nobel de Economia e criador da Abordagem das Capacidades que, segundo Alkire e 

Deunelin (2009), se baseia no olhar multidimensional da pobreza e do desenvolvimento humano com foco nas 

liberdades, seguindo os princípios de defesa dos direitos humanos com base na equidade. Essa abordagem aponta 

a centralidade da estrutura social para entendimento das condições de vida das pessoas, tendo o foco a 

elaboração de medidas avaliativas e de políticas prospectivas baseadas na expansão das liberdades. 
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trabalhar para ajudar nas despesas de casa, prejudicando o funcionamento que formava o 

personagem que-estuda. 

As capacidades, que contribuem para o bem estar do indivíduo e que são importantes 

para si, segundo Sen (2000), fornecem as liberdades substantivas para possibilitar à pessoa 

ter, alcançar ou mudar seus funcionamentos. Essas capacidades, então, são combinações de 

funcionamentos de que a pessoa pode ser portadora e evidenciam a liberdade de escolha do 

indivíduo acerca dos seus funcionamentos. Assim, observo que essas capacidades podem 

corresponder aos aspectos metamórficos da identidade, pois põem em destaque a inovação e a 

pluralidade da constituição identitária embasada pela autoria do ator social, como ocorreu 

com Francisco, que passou a ter a capacidade de desempenhar novos personagens de sua 

identidade. 

Desse modo, segundo Alkire e Deunelin (2009), vê-se que essa abordagem apresenta 

um contraponto em relação às abordagens da pobreza que focam somente os recursos 

materiais como comida, habitação, vestuário, renda, saneamento entre outros. De acordo com 

Salama e Destremau (2002), esse tipo de compreensão multidimensional acerca da pobreza 

abarca uma série de recursos que não estão representados na lógica do mercado, mas que afeta 

o bem estar do indivíduo.  

Assim, a pobreza não é somente abordada como o ausência de dinheiro, mas também a 

partir dos cenários de violência, de uso de substâncias psicoativas, de adoecimento, de 

vulnerabilidade e de discriminação que as pessoas em situação de rua estão relacionadas. 

Sobre essas práticas discriminatórias por ser pobre, esse reconhecimento dá-se de forma 

perversa, cerceando as possibilidades de manifestação da identidade em novos personagens. 

No entanto, como a constituição identitária tem uma perspectiva de desenvolvimento singular, 

foi encontrada na história de vida de Francisco a escolha para vivência da pobreza monetária 

por conta da existência do personagem pai-que-cuida. 

 

Nem que, no final das contas, que, quando chegava as minhas necessidades, eu não 

tinha um real no bolso, mas eu, todo o meu dinheiro, todo era investido nela. Porque, 

porque, quando eu era da idade dela, os meus pais faziam o que eu estou fazendo 

hoje. Tiravam da própria boca para me dar. Então, algo que eu enxerguei. A única 

coisa que eu tenho como lembrança, como exemplo, é isso (EN FRANCISCO, p. 9) 

 

Francisco, então, apesar do caráter estigmatizante, opta por viver em condições de 

pobreza pela filha. Já alguns profissionais que trabalhavam nos serviços de assistência às 

pessoas em situação de rua igualmente não possuíam nem a visão de que seu público de 

trabalho eram pobres monetários. Eles compreendiam que as pessoas em situação de rua não 
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eram pobres, porque obtinham dinheiro por mendicância, por bicos, por programas de 

transferência de renda e por furtos quando necessitavam. Além disso, eles afirmavam que 

essas pessoas utilizavam o dinheiro ganho para usar substâncias psicoativas (DC 10, 

22/03/11). Compreendo, assim, a existência de uma forma de reconhecimento perverso do 

papel social de drogado onde a única forma de percepção da identidade das pessoas em 

situação de rua está atrelada a esse papel social, obscurecento até a centralidade da pobreza na 

vida das pessoas em situação de rua. Geralmente, esse reconhecimento perverso existe por 

conta da compreensão da situação de rua como um espaço de uso abusivo de drogas. Essa 

consideração será explicitada no tópico seguinte.  

Outro reconhecimento perverso impetrado pelos profissionais é o cerceamento da 

identidade dessas pessoas unicamente no papel social de vagabundo e de culpado pela própria 

situação, sedimentando de forma opressora a identidade social de pobre. Alguns profissionais 

do Abrigo Provisório criticavam as pessoas em situação de rua abrigadas, afirmando que elas 

passavam o “dia comendo e dormindo e que deveriam procurar alguma coisa para fazer nos 

momentos que tinham no abrigo” (DC 24, 06/05/11, p. 49). Esses profissionais reconheciam 

os abrigados como os únicos responsáveis pela sua situação (DC 10, 22/03/11; DC 24, 

06/05/11). São abordados como responsáveis por não encontrarem emprego (DC 16, 

20/04/11). 

Essa compreensão é igualmente encontrada nos discursos das próprias pessoas em 

situação de rua. Uma usuária do abrigo defende que muitos companheiros não estão 

interessados em sair dessa situação, sendo responsáveis por seu atual estado (DC 7, 16/03/11). 

Outro usuário do abrigo diz que seus pares são preguiçosos e desejam que as oportunidades 

cheguem até eles sem esforço. Há a reprodução dos papéis sociais de vagabundo e de culpado 

pela própria situação que, por sua vez, estão ligados à identidade social de pobre que são 

vinculados às pessoas em situação de rua e que, também, relacionam-se com a pobreza. 

Além disso, Alkire (2007) traz que a pobreza está constituída de outras dimensões 

além do dinheiro, como a situação de trabalho do indivíduo. Nesse ponto, a maioria das 

pessoas em situação de rua se encontra privada de oportunidades de emprego (PEREIRA, 

2007). Esse autor afirma que a principal causa da situação de rua, assim como para seu 

aumento de incidência, está envolvida com a questão do desemprego. Esmeraldo Filho (2006) 

e Mendonça (2006), também, reforçam essa afirmação. Em uma pesquisa realizada na região 

metropolitana do Rio de Janeiro com 3.553 pessoas em situação de rua, Silva Filho (2002) 

encontrou que o desemprego representava o segundo maior motivo para ida à situação de rua. 

A falta de oportunidades de trabalho também representa a manutenção dessa situação. 
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Querem arranjar emprego, mas acham difícil encontrar. Afirmam que trabalhar na 

feira somente fornece a eles o valor de 150 reais por mês. Percebem que esta quantia 

não seria suficiente para alugar algum local para morarem. Além disso, estão sem 

documentos e percebem que não há possibilidade de emprego para pessoas sem 

documentação (DC 15, 05/04/11, p. 32) 

 

Essa realidade de desemprego é agravada pela falta de documentos civis necessários 

para a empregabilidade. Um dos usuários do CREAS-POP diz que é difícil conseguir um 

emprego quando não se tem documentos, ou quando os tem, eles são roubados (DC 15, 

06/04/11). A falta de documentação é recorrente às pessoas em situação de rua, sendo fator 

também constituinte da situação de desemprego. Assim, segundo o I Censo realizado pelo 

MDS (2009), essas pessoas não possuem CPF (42,2%), carteira de trabalho (39,7%), certidão 

de nascimento ou casamento (37,9%) e título eleitoral (37,9%). Esse cenário repercute na 

dificuldade de obtenção de emprego, de serviços públicos e no próprio exercício da cidadania. 

O percentual de 61,6% disse que não votam deixando de escolher seus representantes. Além 

disso, 88,5% não estão inseridos em programas governamentais. 

Assim, há um processo de agravamento da condição de miséria, pois as pessoas em 

situação de rua não percebem possibilidades de mudança dessa realidade de desemprego, 

principalmente, quando são vinculadas ao estigma da pobreza. Segundo Zavaleta (2007), o 

estigma da pobreza pode repercutir em um processo de discriminação que envolve o 

fechamento do acesso de oportunidades de trabalho. Um dos usuários do Abrigo Provisório 

afirma que “todo morador de rua tem um talento que faltava ser descoberto ou valorizado” 

(DC 13, 01/04/11, p. 29). Outro usuário do CREAS-POP afirma que “todo morador de rua 

tem um talento, pois os moradores são muito criativos” (DC 15, 06/04/11, p. 31). 

É importante, então, salientar a diferença entre trabalho e emprego. Silva Filho (2002) 

apresenta que as pessoas em situação de rua, geralmente, possuem alguma atividade laboral, 

sendo o emprego algo mais raro. Ele explicita que essas pessoas podem não trabalhar 

regularmente, mas eventualmente exercem algum tipo de atividade. 

 

Eles são trabalhadores eventuais, mas trabalhadores. Sem patrão, mas laboriosos. 

Sem carteira assinada, salário regular ou proteção, mas reverentes à dignidade que o 

universo simbólico do mundo do trabalho ainda confere àqueles do seu meio que são 

“batalhadores” (SILVA FILHO, 2002, p. 131) 

 

Uma pessoa em situação de rua entrevistada no documentário citado anteriormente 

afirma que engraxa sapatos como forma de sobrevivência, encontrando nesse trabalho uma 

forma de sustento (DC 35, 25/07/11). Na pesquisa realizada pelo MDS (2009), 70,9% 
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realizam alguma atividade remunerada, sendo 27,6 % catadores de materiais recicláveis; 

14,1% flanelinhas; 6,3% trabalham na construção civil; e 6,3% atuam em serviços de limpeza. 

Aqueles que pedem dinheiro como meio para sobreviver representam 15,7%.  

O emprego também é visto como uma possibilidade de saída da situação de rua. Em 

pesquisa realizada por Esmeraldo Filho (2010), as pessoas em situação de rua percebiam que 

as perspectivas de saída dessa situação, geralmente, estavam voltadas para um tratamento 

eficaz contra a dependência química e a possibilidade de alcance de um emprego. Alberto no 

Diário de Campo 16 do dia 20/04/11 fala da importância de um emprego para a concretização 

do sonho da casa própria, pois compreende que para a manutenção de uma casa é necessário 

haver uma renda fixa proporcionada por algum trabalho. Um dos usuários do CREAS-POP 

também significa a importância do trabalho para a sua saída da situação de rua: 

 

No caminho de volta para casa, encontrei um usuário do CREAS-POP que estava 

indo almoçar na irmã Inês, que todos os dias fornecia almoço em uma instituição 

religiosa. Ele falou que estava trabalhando como segurança no centro da cidade. No 

entanto, não tinha recebido o primeiro salário para alugar um compartimento para 

dormir durante o dia, pois não tinha como descansar para trabalhar como guarda 

durante esse período. Espera ficar neste trabalho para conseguir manter algum local 

alugado (DC 20, 17/04/11, p. 42-43). 

 

Francisco, por conta do personagem pai-que-cuida, faz planos para a consolidação do 

personagem que-trabalha: “eu vou trabalhar, eu vou me estruturar e vou suprir com as 

necessidades que ela [filha] precisa, porque jamais eu vou fazer uma criança sofrer, jamais. 

Não foi obra do acaso ela vir para o mundo. Foi decisão minha e da mãe dela” (EN 

FRANCISCO, p. 10). Assim, segundo Escorel (2009), as pessoas em situação de rua não 

podem ser consideradas desqualificadas laboralmente, pois exercem diversas atividades, 

sendo trabalhadores pobre. No entanto, é evidente que há um processo de desqualificação 

social a partir da discriminação impetrada pelas formas de reconhecimento perverso existentes 

na sociedade.  

No tocante a educação formal, a maior parte da população em situação de rua tem 

baixa escolaridade, correspondendo 63,5% o equivalente a pessoas que não concluíram o 

primeiro grau (MDS, 2009). Esse último dado confirma a afirmação de Mendonça (2006) que 

concebe as pessoas em situação de rua, geralmente, com baixa escolaridade. Silva Filho 

(2002) e Mattos e Ferreira (2005) corroboram com essa concepção, concebendo a baixa 

escolaridade como um fator de manutenção das condições de pobreza e da situação de rua, 

assim como da ausência de empregabilidade.  
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Alberto fala com desgosto por não ter estudado. Sente que perdeu oportunidades a 

partir dessa realidade concreta que é o pouco tempo de estudos: 

 

Vindo do interior, sem estudo né, porque pra você viver você tem que estudar. Você 

tem que fazer alguma coisa na vida. Que nem você, você tá ai, você sabe o que é 

você fez; o que é que você deixou de fazer; o que é que você tem que fazerpor conta 

de não é só você viver no mei da rua e estudar [...], mas você tem que estudar pra 

você conseguir alguma coisa, informatizar né? Né? Se comunicar melhor com as 

pessoas, é isso aí.  Aí eu acho que eu perdi tempo aí, eu não aproveitei, não soube 

aproveitar as oportunidades (EN ALBERTO, p. 46).  

 

Como colocado no capítulo anterior, Francisco planeja voltar a estudar para efetivar 

maiores possibilidades de realização de suas liberdades e de transformação da identidade. 

Saliento que sua saída da escola foi proporcionada pelo desemprego do pai e pelo início de 

atividades laborais na rua para auxiliar na sobrevivência da família que vivia em condições de 

pobreza. Assim, a pobreza relaciona-se com outras dimensões além do âmbito monetário, 

sendo encarada como um estado de privação de liberdades. É ampliada, assim, a compreensão 

da realidade opressora das pessoas em situação de rua.  

Segundo Sen (2000), focalizar a pobreza apenas como uma insuficiência monetária é 

desprezar outros fatores que são constituintes do bem estar do ser humano. Por isso, este 

trabalho é situado no âmbito da abordagem multidimensional da pobreza em que se percebe a 

pobreza não somente vinculada a fatores monetários, mas como âmbito social e político, 

sendo o ser humano abordado de forma abrangente e integral. Segundo Alkire e Deneulin 

(2009), a abordagem das capacidades, e sua correspondente concepção de desenvolvimento 

humano, está alicerçada pelo conceito de liberdade.  Compreendo essa liberdade no 

desenvolvimento de novos funcionamentos, ou seja, novos personagens da identidade, porque 

ela possibilita rechaçar a opressão, a coerção e a dominação ao expandir-se. Nessa 

perspectiva, é incentivada, assim, a responsabilização e o fortalecimento
36

.  

Abordo que essa responsabilidade é manifestada pela agência na abordagem das 

capacidades. Essa agência é, segundo Alkire e Deneulin (2009), a habilidade que torna 

possível à pessoa buscar e realizar objetivos que são importantes e justos para si ou que 

tenham razões de sê-lo. Assim, os atos opressivos ou coercitivos, como a humilhação ou 

                                                           
36

Utilizo o termo fortalecimento (MONTERO, 2003) em detrimento ao termo empoderamento, pois 

fortalecimento representa a capacidade individual e social de transformação de si e da realidade com fins ao bem 

estar coletivo. 



94 
 

preconceito, não seriam exercícios de agenciamento, pois não teriam razões sólidas
37

 para 

existirem. Dessa maneira, quando há casos de discriminação, agressão e preconceito como 

funcionamentos de um indivíduo, os processos grupais, críticos e dialógicos têm que ser 

fortalecidos, assim como a defesa dos direitos humanos e, concomitantemente, dos 

agenciamentos.  

Assim, segundo Sen (2000), agência é a ação impetrada por uma pessoa que não está 

privada de suas liberdades, pois estas fornecem as habilidades para os seres humanos 

ajudarem a si mesmos e a influenciarem o mundo em uma perspectiva solidária, democrática 

e participativa. Ela é, segundo Alkire (2008), o controle e o poder que a pessoa exerce na 

realização de suas escolhas. Percebo que a agência significa a autoria da pessoa na construção 

de sua história de vida, gerando personagens, ou seja, funcionamentos que são importantes 

para si. Para Lanza (2006), o ator social também é autor nesse processo pessoal e singular de 

criação de personagens a partir dos papéis sociais “o indivíduo se configura ao mesmo tempo 

como personagem e autor – personagem de uma história que ele mesmo constrói e que, por 

sua vez, o vai construindo como autor” (JACQUES, 2001, p. 163).  

Observo que esse agenciamento pode ser sintetizado por Góis (2012) como o valor e o 

poder pessoal do indivíduo. O valor pessoal se refere à estima do indivíduo por si mesmo 

fundada na afetividade. A partir desse sentimento, o indivíduo pode desempenhar o poder 

pessoal que é a capacidade de agir positivamente sobre o mundo, sendo o autor de 

transformações em si mesmo, nos outros e na realidade social. É interessante ressaltar que a 

situação de rua encarada na perspectiva multidimensional é ainda mais agravante, pois 

possibilita a percepção significativa de que as pessoas inseridas nessas condições têm suas 

possibilidades de vida e de identidade oprimidas por uma série de fatores que ultrapassam o 

âmbito da renda. 

Dessa maneira, como demonstrado na figura 4, o cenário de pobreza e de falta de 

oportunidades de trabalho pode ser entendido em relação com a situação de rua. Nessa 

relação, a situação de rua pode ser causada por esse cenário, como também pode ser o fator 

mantenedor dessa situação
38

. Outro fator que causaria o cenário de pobreza seria o papel 

social de vagabundo, mas, nesse caso, essa relação dá-se pelo reconhecimento perverso 

através do papel social do pobre como culpado pela sua situação.  

                                                           
37

Os autores concebem que não há razões sólidas para o preconceito e a humilhação existirem, porque essas 

atitudes discriminatórios não estão baseadas no respeito pelos outros indivíduo, sendo abordadas como 

irracionais e opressoras. Os agenciamentos, segundo eles, teriam perspectivas emancipatórias. 
38

Certamente, percebo que há outros fatores incidindo na situação de rua como a ineficiência do sistema 

educacional, a manutenção do mercado de reserva pelo capitalismo, entre outros em um jogo de interrelações. 

No entanto, para análise didática são elaboradas essas consideraçõesa acima citadas. 
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Figura 4: Relações do cenário de pobreza e de falta de oportunidades de trabalho dos 

atores da pesquisa. 

 

Como foi percebido, há pessoas em situação de rua que trabalham, desempenhando o 

personagem que-trabalha, funcionando como contraponto ao papel social de vagabundo. 

Igualmente, há o personagem que-não-trabalha associado a esse cenário. O papel social de 

pedinte seria causado por esse cenário. O papel social de conformado e de crente em Deus 

como responsável por tudo são abordados como estratégias de sobrevivência a essa situação. 

Por fim, são relacionados a esse cenário de deficiência como causa e como associação a baixa 

escolaridade representada pelo personagem que-não-estuda. Dessa maneira, é criada uma 

série de relações envolvendo o cenário de pobreza e de falta de oportunidades. 

 

4.2.2. Cenário de uso de substancias psicoativas 

 

A situação de rua, geralmente, é relacionada ao uso abusivo de drogas segundo 

Esmeraldo Filho (2010) e Magni (1994).  Dois dos entrevistados passaram a vivenciar o 

personagem que-usa-droga a partir de sua situação de rua. Como aconteceu com Francisco já 

explicitado no capítulo anterior, Alberto primeiramente porta o personagem que-sente-

curiosidade-pela-droga para em seguida sedimentar o personagem que-usa-droga.  
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Aí onde foi que eu parei?  Na José de Alencar.  Eu acho que foi minha escola lá até 

hoje [...]Aí eu cheguei lá no é no centro, comecei a me juntar com os mirim. Aí 

quando eu conheci as cola, conheci os psicotrópico, conheci um bocado de coisa, 

mas só fiz experimentar, né? Era o esmalte, era cola, era uns com era uns vidrimde 

de líquido que a gente comprava e tomava pra ficar muito doido (EN ALBERTO, p. 

31) 

 

Em uma visita minha à Praça da Bandeira, algumas pessoas em situação de rua 

disseram que estavam “bruxos” (DC 37, 13/08/11). Este termo é usado para se referir ao 

indivíduo sob efeito de drogas. O cenário de uso de substâncias psicoativas também estava 

presente no Abrigo Provisório (DC 31, 04/07/11). As pessoas faziam uso dessas substâncias 

dentro da própria instituição sendo em alguns momentos motivo de conflito entre usuários 

que discordavam dessa prática (DC 27, 11/05/11). Outros abrigados faziam uso somente fora 

da instituição, como afirma uma das usuárias: "Saimos ontem. Bebemos, cheiramos e fomos 

para o motel. Cheiramos carreiras deste tamanho" (DC 8, 18/03/11, p. 15). Já Andreza 

percebe que a vinda ao Abrigo Provisório trouxe uma redução do personagem que-usa-droga 

entre os usuários.Ela afirma que sua ida ao abrigo a fez parar de utilizar droga: 

 

Antes no período que estava na Praça da Bandeira, usava sempre droga. Era bruxa, 

assim como todos os residentes do abrigo. Diz que, na praça, todos eram bruxos. No 

entanto, no abrigo quase não estão mais usando (DC 8, 18/03/11, p.16)  

 

Apesar da constância nas trajetórias de muitas pessoas em situação de rua, o 

personagem que-usa-droga pode desencadear consequências desastrosas na vida dos atores. 

Assim, Francisco explana sobre essas conseqüências: 

 

E nunca se farta. Só se farta quando ele perde a vida. É quando a droga atrasa a vida 

dele, porque ele morre e a droga fica. Quanto mais fuma, fuma, fuma, mais dá 

vontade de fumar. É onde ele vai crescer o olho, colocar uma quantidade maior é 

onde ele papoca. Vai ser o cara pro lado, a lata fumaçando pro outro. Como eu já vi 

casos desse tipo, muitos casos desse tipo (EN FRANCISCO, p. 16). 

 

O sofrimento e as situações adversas proporcionadas pelo uso da droga podem ser 

motivadores para sua interrupção. Outro fator contribuinte para a diminuição da utilização é o 

personagem que-se-comove-com-sofrimento-da-família. Esse foi um dos principais fatores 

para Francisco, diminuir a evidência do personagem que usa-droga. Igualmente, outro 

usuário do Abrigo Provisório compartilha dessas considerações de interdição do uso. Ele 

disse: 
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[...] sua mãe não sorria mais, porque estava muito triste com sua situação. Ele, então, 

passou a se sentir mal com a comoção da sua mãe. Esforçou-se, assim, para não 

utilizar mais droga. Evidencia que é algo muito difícil, porque a vontade de uso é 

muito grande. Percebe que está se esforçando muito e conseguindo manter-se livre 

do uso (DC 9, 23/03/11, p. 19) 

 

É notado que a droga é muito atraente para as pessoas que fazem uso, fazendo-as se 

sentirem dominadas. O coordenador do Abrigo Provisório afirma que, quando essa instituição 

teve início, as pessoas abrigadas, apesar da intensa ojeriza pela guarda municipal, em virtude 

da remoção da Praça da Bandeira, solicitaram a manutenção desses profissionais na entrada 

da instituição. Eles disseram que necessitariam desse dispositivo para não entrarem com 

drogas dentro da casa (DC 7, 16/03/11). Observo, então, a existência de um personagem que-

se-sente-comandado-pelas-drogas. Francisco traz um exemplo do poder que a droga exerce 

no indivíduo, salientando que ela se torna mais importante do que a atração sexual. 

 

O alvo que ele quer é somente a droga. Ele não enxerga mulher, não enxerga 

ninguém. Só quer a droga, como era meu caso. Se colocasse uma mulher nua na 

minha frente e se colocasse uma pedra de crack e dissesse: “escolhe qual dos dois 

que tu quer?” eu pegava era droga. Eu não tinha apetite na mulher. Eu tinha apetite 

era na droga. [...] Não era, porque o cara era fraco, não. Não, o cara era homi, homi 

mesmo, mas o prazer dele que puxa ele era droga (EN FRANCISCO, p. 15 e 16). 

 

Andreza fala que esse personagem fazia com que com ela não pudesse utilizar os 

serviços dos equipamentos sociais voltados à população de rua: “ela expõe que, quando 

estavam na Praça da Bandeira, não utilizavam os equipamentos sociais de assistência social e 

de saúde, porque somente queriam saber de usar drogas. Não havia mais nada de importante” 

(DC 8, 18/03/11, p. 17). Um dos usuários do Abrigo Provisório fala que o dinheiro 

conseguido nos momentos em que estava em situação de rua era utilizado para uso de drogas 

(DC 7, 16/03/11). Mario fala desse personagem que-se-sente-comandado-pela-droga, 

esboçando o seu papel de fornecedor de bem estar. Ela proporciona uma sensação de alívio a 

partir do uso. No entanto, também, mostra que o uso da droga pode trazer conseqüências 

negativas. 

 

Eu vou, fumo, volto e pronto, cara. Passava na minha cabeça um monte de. Aí 

procuro espraiar, esfriar a cabeça para outro lugar. Aí pronto. Ás vezes, eu tiro, vejo 

tenho  pensamento  fumando. Quando você fuma cigarro, você fuma um atrás do 

outro. Tai vou até mostrar para ti, mas eu fumo para esquecer das coisas. É tipo uma 

terapia. Não é todo mundo que pensa nessas coisas não. O cara pensa e vai mesmo. 

Não tem quem pare.  Só pára quando é preso. Aí que ele vai, aí que ele vai parar, 

refletir, raciocinar legal, porque, se não, é cadeia (p. 4). 
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Algumas pessoas em situação de rua enfatizam, então, que há uma personagem que-

usa-droga-para-aliviar-o-sofrimento. Segundo Freud (1974), as substâncias psicoativas 

amortecem as preocupações, tornando a realidade mais leve e abrindo um espaço singular e 

pessoal distante da realidade desgastante. Assim, o personagem que-usa-drogas é bastante 

atraente para as pessoas em situação de rua quando se compreende essa realidade como 

privadora de liberdade. Um usuário do CREAS-POP sintetiza essa compreensão: 

 

Ele afirma que, geralmente, as pessoas bebem cachaça ou usam algum tipo de droga 

para ter coragem de pedir e para suportar esse sofrimento proporcionado pela rua. 

Aponta que “essa vida não é para homem nenhum. Somos todos escravos, tentamos 

sair e não conseguimos” diz ele (DC 15, 06/04/11, p.32). 

 

Algumas pessoas em situação de rua afirmam que a utilização do álcool ou de alguma 

outra substância psicoativa serve para fornecer coragem para pedir dinheiro para comer; para 

diminuir a vergonha por estar na rua; para esquecer que se está morando na rua (DC 15, 

06/04/11; DC 35, 15/07/11). Mattos e Ferreira (2005) afirmam que o uso de álcool é um 

elemento de socialização e de manutenção de vínculos afetivos, sendo importante para o 

enfrentamento da situação de rua. Serve, igualmente, para aliviar o sofrimento, fornecendo 

um prazer efêmero, mas atraente. Alberto nota essa efemeridade do uso da droga, como 

também seu caráter nocivo, que provoca adoecimentos e constitui igualmente o cenário de 

adoecimento que faz parte da situação de rua.  

 

Às vezes eu fico nervoso. Aí eu saio, desconto nas drogas, desconto na cachaça, 

mas, quando é depois, o problema tá do mesmo jeito. Ou às vezes até pior, porque 

além do problema, eu ainda to doente. Aí, mas às vezes eu penso direitinho, né? Às 

vezes eu penso, mas é difícil (p. 48). 

 

Uma usuária do abrigo também compartilha com essa visão de Alberto. Para ela, não é 

um adoecimento físico o que acontece, mas uma tristeza profunda. Ela fala que “gostaria de 

deixar de usar, pois traz conseqüências prejudiciais a ela. Sente-se muito triste depois de 

utilizar” (DC 8, 18/03/11, p. 15). Em outro momento, essa mesmo usuária, 

 

[...] depois da nossa conversa, na semana anterior, ela gastou 50 reais que sua mãe 

tinha lhe dado em crack. Estava sentindo-se triste por não ter o homem que ama. 

Então, resolveu usar crack. Afirma que foi muito bom, mas, depois que o efeito 

passou, sentiu-se com uma depressão muito grande e sem dinheiro. Ficou, segundo 

ela, mais triste (DC 11, 26/03/11, p. 24). 
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Rosa, Secco e Brêtas (2006) e Escorel (2009) afirmam que o adoecimento é 

intensificado a partir do uso e abuso de drogas, sendo este o principal motivo para a 

dificuldade de dormir, de alimentar-se e de seguir tratamentos de saúde. O uso e o abuso de 

droga funcionam, geralmente, como uma válvula de escape para a vivência das condições 

adversas existentes na rua. Além disso, esse personagem que-se-sente-comandado-pelas-

drogas pode trazer também o personagem que-rouba como ocorre na história de vida de 

Francisco. Ele é consciente das consequências negativas do uso, mas se sente dominado pela 

droga.  

 

Então, são muitos desses casos aí que o cara matam para roubar não por vontade de 

tirar a vida, mas a força da droga de obter a droga. É tanto que qualquer uma das 

pessoas que fazem algo desse tipo durante o uso da droga quando acabar você pode 

chegar para eles e dizer assim: “O que tu fez que tirou a vida de fulano?”Ele vai 

dizer: “Não, fui eu não. Foi a força da droga.” Ele não quis fazer aquilo, mas “pela 

minha vontade não tinha nem assaltado ele, mas a droga incentiva”. Leva a pessoa a 

fazer aquilo.  (EN FRANCISCO, p.17). 

 

Ele explica mais detalhadamente essa relação entre esses dois personagens: 

 

Passei a utilizar armas, passei a aprender como era que, que atirava. Como uma 

pessoa inofensiva nunca usou uma arma antes. Aquilo muito cedo começa quando 

vai entrando no mundo do crime a ter o instinto ruim. Não é o aquele instinto de 

maconha, transformado, como se fosse uma lavagem cerebral. Aí por conta disso aí 

o pessoal pensa que não, não. A família mesmo desconhece até mesmo aquela 

pessoa tão inocente, tudo. Passa a ser outra pessoa geralmente por conta do uso de 

droga. Aí, muitas vezes, porque a pessoa entra na vida do crime e saí (EN 

FRANCISCO, p. 5). 

 

Dessa maneira, segundo um dos usuários do Abrigo Provisório, o uso de drogas 

colabora com o aumento da violência na situação de rua (DC 7, 16/03/11). Há, assim, uma 

relação do uso de substâncias psicoativas com o cenário de violência e de insegurança da 

situação de rua. Com isso, há a evidência do personagem que-agride desenvolvido pelo 

personagem que-se-sente-comandado-pela-droga. “Andreza afirma que, quando está bruxa, é 

muito perigosa, pois não se controla, explicitando que pode atacar qualquer um” (DC 8, 

18/03/11, p. 16). 

Lima (2008) concebe que o uso de substâncias psicoativas pode gerar a dependência 

psíquica. É reforçado, assim, o poder desse comando que a droga exerce no ator social a partir 

do desempenho do personagem que-se-sente-comandado-pela-droga. O álcool e outras 

drogas, então, muitas vezes, são a “saída” e a prisão da rua. Matos e Ferreira (2005) afirmam 

que o principal motivo para a ida e para a permanência das pessoas na situação de rua pode 
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ser considerado o alcoolismo. Junta-se a isso o uso e o abuso de outras drogas que, tanto 

levam as pessoas a uma situação de rua, como também a impendem de saírem dessa situação.  

Nesse cenário de uso de substâncias psicoativas, a maconha é central na rotina de 

algumas pessoas em situação de rua, tendo um caráter diferenciado. Algumas pessoas 

abrigadas vêem a maconha como importante para se tornar distante de substâncias psicoativas 

mais pesadas e perigosas. Um dos usuários do Abrigo Provisório “salientou que fazia uso de 

maconha para não usar cocaína. Dessa maneira, sentia-se mais relaxado e não usava o outro 

tipo de droga que ele achava mais pesado” (DC 21, 28/04/11, p. 44).  Outras pessoas em 

situação de rua utilizam a maconha para não sentir vontade de cometer atos infracionais (DC 

20, 27/04/11). O uso da maconha serve também para deixar o ator social mais tranquilo, 

diminuindo a evidência do personagem que-agride. Um dos usuários do Abrigo Provisório 

denota que: 

 

[...]preferia utilizar maconha para ficar mais calmo e para dormir bem. Disse que 

com maconha não arranjava confusão. Afirmou que as outras pessoas que utilizam 

as outras drogas ficavam muito agressivas e arranjavam confusão quando estavam 

sob seus efeitos (DC 22, 03/05/11, p. 45) 

 

No entanto, há igualmente a culpabilização da pessoa em situação de rua por seu 

personagem que-usa-droga. O papel social de culpado pela própria situação, então, é 

reproduzido, evidenciando como o único responsável pela condição de drogadição a pessoa 

que faz uso. Francisco, que fala que o vício da droga é um grande problema, percebe que o 

indivíduo pode ser unicamente responsável pela resolução desse incômodo: 

 

Eu acho que a pessoa tá se acorvadando, porque ela nem tentou e já tá se dando com 

derrotada. Então, euacho que a pessoa tem que partir mesmo para frente com unhas 

e dentes, porque, se o problema é grande, e a pessoa diz que é pequena, eu acho que 

a pessoa, também, se ela tentar, ela pode vencer o problema, porque isto faz 

diferença alguma. Se fizesse, Golias era grande, e Davi era pequeno (p. 26). 

 

Por essas considerações acerca do uso de substâncias psicoativas, as pessoas em 

situação de rua sofrem discriminação por viverem o personagem que-usa-drogas. Há o 

reconhecimento perverso da identidade desses atores sociais unicamente a partir desse 

personagem e do papel social de drogado, anulando outras possibilidades da identidade, como 

também suas potencialidades. Os atores sociais percebem que são reconhecidos como 

drogados. Um deles diz que “eu creio que nem todo político é ladrão, nem todo morador de 

rua é usuário de droga, é isso, é aquilo. Então, surgiu, porque ninguém pode dar um lençol, 

porque vai trocar por droga. Ninguém pode fazer isso, aquilo outro” (DC 35, 25/07/11, p. 66). 
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Segundo Lima (2008), por conta do aspecto intersubjetivo da realidade, ocorre um 

processo de fetichização da personagem que-usa-droga. O ator social uma vez reconhecido 

nesse personagem é apriosionado pelo reconhecimento perverso impetrado. Esse fenômeno é 

encontrado em alguns profissionais do CREAS-POP, reproduzindo o papel social de drogado 

para as pessoas em situação de rua de uma forma generalizada. Esses profissionais acreditam 

que o dinheiro adquirido pelas pessoas em situação de rua é utilizado unicamente para o uso 

de drogas, como também o Abrigo Provisório é percebido como um antro de utilização de 

substâncias psicoativas, sendo encarado como inútil (DC 10, 22/03/11).  Dessa maneira, é 

anulada a compreensão do papel social da pessoa em situação de rua como portadora de 

potencialidades.  

 

Figura 5: Relações do cenário de uso de substâncias psicoativas dos atores da 

pesquisa. 

 

Assim, em síntese apresentada na figura 5, o cenário de uso de substâncias psicoativas 

pode estar relacionado primeiramente com a situação de rua, além do cenário de violência e 

de insegurança; de discriminação; de adoecimento e de vulnerabilidade física e psicológica. 
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Geralmente, o personagem que-usa-droga é desenvolvido a partir do personagem que-sente-

curiosidade-pela-droga, como também pelo personagem que-usa-droga-para-aliviar-o-

sofrimento. Nessa dinâmica, pode ser instalado o personagem que-se-sente-comandado-pela-

droga gerando o personagem que-agride e que-rouba. A saída encontrada por alguns atores 

para conter esses últimos personagens é desenvolver o personagem que-usa-maconha. O 

personagem que-se-comove-com-o-sofrimento-da família é utilizado para contrapor o 

personagem que-usa-droga e o personagem que-se-sente-comandado-pela-droga. 

O Abrigo Provisório surge como um espaço relacionado ao cenário de uso de 

substâncias psicoativas, mas também como espaço de ressignificação e diminuição da 

presença desse personagem na trajetória de vida dos atores sociais abrigados nesse espaço. 

Por fim, ainda é vinculado ao personagem que-usa-droga o papel social de perigoso, 

funcionando como reconhecimento perverso da identidade das pessoas em situação de rua 

juntamente com o personagem que-rouba, que-agride e que constantemente vai desempenhar 

esse mesmo personagem que-usa-droga. É compreendido, então, que há a anulação do 

reconhecimento do papel social da pessoa em situação de rua como portadora de 

potencialidades, obscurecendo processos de metamorfose da identidade e somente 

reproduzindo o papel social de drogado. 

 

4.2.3. Cenário de discriminação  

 

Analiso que a sociedade é portadora de políticas de identidade regulatórias que 

classificam e constituem de forma depreciativa e opressora as vidas das pessoas em situação 

de rua. O estigma é a representação desse processo de marginalização, fornecendo à pessoa 

que o porta um reconhecimento perverso do papel social de inferior. Esse papel social pode 

ser abordado como justificativa para as práticas discriminatórias em relação às pessoas em 

situação de rua, pois a realidade desses indivíduos, segundo Rosa, Secco e Brêtas (2006), é 

constituída de atitudes de discriminação. 

Uma das educadoras sociais traça uma consideração depreciativa acerca dos usuários 

do Abrigo Provisório, afirmando que "se o Big Brother já tem conflito, você imagina esse 

povo" (DC 7, 16/03/11, p. 11). No entanto, não é somente o reconhecimento do papel social 

de inferior que constitui as práticas discriminatórias. Essa mesma educadora reconhece 

perversamente essas pessoas somente no papel social de drogado salientando que "quando 

ficam calmos, estão todos chapados" (DC 7, 16/03/11, p. 11). Essa mesma discriminação 

voltada para a reprodução do papel social de drogado ocorre com o reconhecimento perverso 
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impetrado por alguns profissionais do CREAS-POP que delimitam a identidade das pessoas 

em situação de rua nesse papel social. Eles afirmam que o dinheiro fornecido pelo Bolsa 

Família é unicamente utilizado para a compra de droga (DC 10, 22/03/11). 

Além desse papel social, alguns usuários do CREAS-POP são reconhecidos 

perversamente no papel social de criminoso. Percebem que muitas pessoas em situação de rua 

cometem crimes, mas concebem que há uma compreensão generalizada da sociedade acerca 

da visão das pessoas em situação de rua como criminosas (DC 15, 06/04/11). Prova dessa 

forma de reconhecimento difundido está presente na reportagem vinculada no telejornal “Bom 

dia Brasil” no dia 17 de outubro de 2011. Moradores do bairro Pinheiros em São Paulo 

criaram um abaixo assinado almejando impedir a criação de um albergue da Prefeitura de São 

Paulo para pessoas em situação de rua no bairro
39

. Eles alegavam o aumento da insegurança e 

o fim da rede comercial na região com a vinda de pessoas em situação de rua para a 

localidade. Esse fato demonstra uma rede de reconhecimento perverso cerceando a identidade 

de pessoas em situação de rua somente no papel social de criminoso.  

Naif e Naif (2005) apontam que as principais idéias dos indivíduos que moram no Rio 

de Janeiro sobre pobreza vinculam-se a aspectos de violência e de criminalidade.  Nóbrega e 

Lucena (2004) expressam que, em pesquisa realizada com estudantes do primeiro semestre do 

Curso de Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco, segundo o ponto de vista 

desses estudantes, a situação de rua é um espaço de criminalidade e de marginalidade. 

Segundo um dos profissionais do Abrigo Provisório, eles já receberam vários telefonemas de 

uma delegacia de polícia próxima reclamando que a instituição estava acolhendo criminosos 

(DC 24, 06/05/11). Sobre essa forma de reconhecimento perverso, um usuário do CREAS-

POP comenta que: 

 

Há muitos moradores de rua que são criminosos. Ele afirma que a maioria das 

pessoas pensam igualmente dessa maneira, porque, muitas vezes, ele está 

caminhando na rua e nota as pessoas mudarem de calçada ou ficarem amedrontadas 

com a presença dele. Ele diz se sentir discriminado, pois não é ladrão (DC 15, 

06/04/11, p. 30-31). 

 

Segundo Esmeraldo Filho (2006), as pessoas em situação de rua são confundidos com 

traficantes e assaltantes, demonstrando, assim, uma característica de criminalização do 

indivíduo, reproduzindo o papel social de criminoso. Assim, um dos usuários do Abrigo 

Provisório compreende que as pessoas em situação de rua são discriminadas pela sociedade. 

                                                           
39

Um promotor do Ministério Público de São Paulo entrou com uma ação de intolerância social contra as pessoas 

responsáveis pelo abaixo assinado. 
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Denota que isso faz com que as pessoas não percebam que os indivíduos em situação de rua 

são talentosos (DC 16, 20/04/11). Com isso, compreende que faltam muitas oportunidades 

para as pessoas em situação de rua por conta desse olhar opaco às potencialidades.  

No entanto, essa forma cega de compreender o indivíduo constitui o reconhecimento 

perverso. Essa forma de reconhecimento da identidade obscurece a compreensão de outros 

personagens ou papéis sociais que funcionem como contraponto ao papel social que está 

sendo reconhecido perversamente. Com isso, parece que as pessoas em situação de rua podem 

ser tratadas como inferiores e sub-humanas, não sendo respeitadas. Alguns usuários se sentem 

mal tratados, pois receberam da Prefeitura de Fortaleza materiais de higiene vencidos (DC 16, 

20/04/11). Uma das usuárias mostrou que suas mãos e seus pés estavam repletos de feridas. 

Ela disse que elas tinham aparecido depois do uso desses materiais de higiene. Além disso, 

alguns usuários se indignavam com a falta de sal na comida, além do gosto não atraente (DC 

22, 03/05/11).  

Vivenciei esse reconhecimento perverso do papel social de inferior, de criminoso e de 

causador de mazelas sociais quando estava ajudando um usuário do abrigo que havia sido 

desligado. Ele estava fazendo sua comida no canteiro central de uma grande avenida de 

Fortaleza, próxima ao Abrigo Provisório. Enquanto o auxiliava junto com os outros 

abrigados, “vi as pessoas olhando para nós. Percebia o olhar de repulsa e de estranheza 

voltado para aquela situação. Parecia que estávamos fazendo alguma coisa errada na dinâmica 

da cidade” (DC 28, 18/05/11, p. 54). Sobre essas práticas discriminatórias, na pesquisa do 

MDS (2009) é apresentada um panorama de discriminação impetrado às pessoas em situação 

de rua através de atitudes de proibição desses indivíduos em determinados locais públicos: 

 

 

Fonte: I Censo e Pesquisa Nacional sobre a população em situação de Rua – Síntese de resultados (MDS, 2009) 
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Grafico1: População em situação de rua segundo impedimento de entrar em locais e realizar 

atividades 

 

Essa discriminação formada pelo reconhecimento perverso dos papéis sociais 

opressores à identidade das pessoas em situação de rua acima apresentados também permeia a 

dimensão espacial. Santos (2009) afirma que “a discriminação contra o corpo, a aparência 

física, a forma de se vestir e os comportamentos dessa população também se estenderam aos 

espaços onde ela se localiza” (p. 140). Continuando com essa última autora, o próprio 

processo de desenvolvimento das cidades permeado pelo capitalismo e pelo neoliberalismo 

desenvolvem uma tendência punitiva, higienista e repressiva às pessoas em situação de rua, 

escondendo-as, punindo-as, segregando-as, exterminando-as com o objetivo de construir uma 

“imagem positiva” da cidade. 

O processo de remoção das pessoas em situação de rua da Praça da Bandeira pode ser 

abordado a partir dessa perspectiva higienista (DC 5, 10/03/11), pois foi uma ação 

extremamente violenta, pautada no reconhecimento do papel social de inferior dessas pessoas. 

Essa mesma prática ocorreu com um dos usuários desligado do Abrigo Provisório. Ele fez um 

pequeno barraco próximo ao Abrigo, pois sua mulher grávida continuava na instituição. No 

entanto, ele disse que a guarda municipal o havia impedido de continuar no seu barraco, 

proibindo-o de usar o espaço público (DC 29, 13/06/11). Dessa maneira, há a reprodução do 

papel social de inferior às pessoas em situação de rua, servindo de justificativa para a 

manutenção da violência contra esses indivíduos. Constituindo igualmente o cenário de 

extrema violência e insegurança em que essas pessoas estão inseridas. 

Além disso, Mattos e Ferreira (2004) afirmam que, além da discriminação e da 

violência, existe uma atitude generalizada de indiferença contra esses indivíduos. O fenômeno 

da rua é naturalizado, concebido como permanente e ahistórico. Essas práticas opressoras 

fazem parte da política de identidade regulatória voltada às pessoas em situação de rua. Elas 

funcionam para marginalizar as pessoas vinculadas a identidade social de morador de rua, 

tendo um caráter depreciativo, em virtude do estigma. 

Estigma, segundo Goffman (2008), é uma marca ou impressão que indica degradação 

e depreciação da pessoa portadora dos papéis sociais de uma determinada identidade social. 

As pessoas em situação de rua são portadoras de duas identidades sociais alvo de 

estigmatizações: a identidade social de pobre e a identidade social de morador de rua. A 

identidade social de pobre está baseada nos papéis sociais deconformado, de crente em Deus 

como responsável por tudo, de mártir, de vagabundo, de causador das mazelas sociais, de 
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sujo, de doente e de culpado pela situação de pobreza. Apesar das pessoas em situação 

estarem imersos em uma situação de extrema pobreza, eles são preponderantemente 

reconhecidos a partir da identidade social de morador de rua. Observo que esse 

reconhecimento é mais agressivo evidenciando de forma opressora os papéis sociais de 

drogado, de criminoso, de violento, de preguiçoso, de sujo e de doente.  

Voltando às considerações de Goffman (2008), a pessoa estigmatizada é reconhecida 

fazendo parte dessa identidade coletiva, tendo que ser banida e evitada. É culpada pela sua 

situação. É alvo de uma política de identidade regulatória que normatiza e naturaliza seu 

banimento. 

 

Os gregos que tinham bastante conhecimento de recursos visuais, criaram o termo 

estigma para se referirem a sinais corporais com os quais se procurava evidenciar 

alguma coisa de extraordinário ou mau sobre o status moral de quem os apresentava. 

Os sinais eram feitos com cortes ou fogo no corpo e avisavam que o portador era um 

escravo, criminoso ou traidor – uma pessoa marcada, ritualmente poluída, que devia 

ser evitada, especialmente em lugares públicos (GOFFMAN, 2008 p. 11). 

 

O estigma é constituído de símbolos. Esses símbolos constituem as formas de 

reconhecimento perverso, sendo igualmente encontrados nos papéis sociais e nos personagens 

da identidade, como também em materiais concretos e em aspectos corporais.  No caso das 

pessoas em situação de rua, esses aspectos poderiam ser representados pela pele desgastada, 

pela sujeira no corpo, pelas sacolas carregadas, pelo cheiro de suor, pelas doenças, pela 

loucura e pelo espaço público como morada. Para Goffman (2008), os símbolos do estigma 

variam em relação ao grau de visibilidade e capacidade de reconhecimento desses símbolos 

pela audiência. Francisco fala de como esses símbolos do estigma repercutem na sua 

identidade: “As pessoas olham para o cara e vêem o cara como um nada. Só vê um 

vagabundo, fedido, ladrão. Por mais que ele não roube, mas ele tem aquela figura sofrida que 

a droga faz com o sujeito” (EN FRANCISCO, p.14). Uma usuária do Abrigo Provisório 

afirma que “estava gostando de ficar no abrigo, pois está recebendo ajuda. Diferente de uma 

vivência de rua em que se sente estigmatizada, pois percebe que os outros nem olham para ela 

e que ninguém quer ajudá-la.” (DC 7, 16/03/11, p. 10) 

 Analiso, assim, que esses símbolos do estigma que constituem a política de identidade 

regulatória das pessoas em situação de rua está permeando a realidade social, comotambém o 

psiquismo humano. Dessa maneira, apesar de perceber-me como uma pesquisador 

compromissado com as pessoas oprimidas e crítico em relação às condições de opressão da 

realidade, tive atitudes de discriminação em que me vi reconhecendo perversamente a 
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identidade das pessoas em situação de rua. Estava no abrigo provisório quando fui convidado 

pelos usuários dessa instituição a almoçar com eles.   

 

Quando cheguei ao espaço do almoço, as educadoras sociais responderam que eu 

poderia almoçar junto com eles [abrigados]. Então, sentei-me a mesa e esperei meu 

prato chegar. Todos os pratos dos usuários já estavam postos, menos o meu. Não 

estava entendendo aquilo. Dois abrigados solicitaram novamente meu prato, mas as 

educadoras não colocaram. Disseram que eu teria que colocar minha própria comida. 

Fui até a cozinha ainda sentindo aquele comportamento das educadoras estranho. 

Peguei um prato e uma colher azul. Todos os residentes comiam com aqueles 

talheres e aquele tipo de prato. Quando levei o prato para colocar a comida, uma das 

educadoras falou: “Não, menino, come nesse aqui!” (apontando para um prato de 

vidro). Eu disse: “não, quero comer neste aqui mesmo”. Ela retrucou: “Não, esses 

são sujos. Eles não lavam direito”. Quando ela falou isso, fiquei com medo de pegar 

alguma doença. Ao mesmo tempo, senti-me mal, pois também passei a ver aquelas 

pessoas como sujas. Tive meus pensamentos voltados a pensar que eles eram 

portadores de doença por mais que minha vivência não esboçasse isso. Eles não 

pareciam ter doenças e as doenças que eu pegaria usando aquele prato seria uma 

provável gripe, dor de garganta e tuberculose que, provavelmente, não pegaria por 

estar com meu sistema imunológico funcionando bem. No entanto, fiquei com medo 

e passei a reconhecê-los, naquele momento, como sujos. Neste momento, senti o real 

poder opressor da pobreza. (DC 21, 28/04/11, p. 44-45, grifo meu).  

 

A educadora demonstrou em sua fala uma distinção entre mim e os abrigos, 

apresentado-os como sujos e doentes e evidenciando o caráter depreciativo do estigma. Dessa 

maneira, percebo o poder opressor do reconhecimento perverso que constitui as políticas de 

identidade regulatórias e os efeitos discriminadores do estigma. Eles fazem parte da realidade 

social, desenvolvendo o psiquismo humano e sedimentando identidades. É necessária a 

constante reflexão e problematização das posturas pessoais para a compreensão das formas de 

reconhecimento que se está reproduzindo, pois, segundo Vygostky (2004), primeiramente o 

ser humano é constituído de forma intersubjetiva para, posteriormente, desenvolver seu 

âmbito intrapsíquico em um processo de conversão da cultura em singular e igualmente 

social. Retornando as práticas dicriminatórias, a identidade social de morador adquire uma 

perspectiva opressora, porque anula as possibilidades de compreensão diferenciada da pessoa 

que se situa nessa identidade coletiva. 

 

Ademais, os padrões que ele incorporou da sociedade maior tornam-no intimamente 

suscetível ao que os outros vêem como seu defeito, levando-o inevitavelmente, 

mesmo que em alguns poucos momentos, a concordar que, na verdade, ele ficou 

abaixo do que realmente deveria ser. A vergonha se torna uma possibilidade central, 

que surge quando o indivíduo percebe que um de seus próprios atributos é impuro e 

pode imaginar-se como um não portador dele (GOFFMAN, 2008, p. 17). 

 

Essa identidade social estigmatizada, dessa maneira, pode fazer as pessoas serem 

humilhadas e se sentirem envergonhadas, pois igualmente se percebem portando esses 
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estigmas depreciadores. Zavaleta (2007) afirma que as pessoas com a vergonha e a 

humilhação passam a não ter coragem de estar em determinados espaços públicas, de adentrar 

em órgãos do governo e de solicitar seus direitos. São igualmente alvos de agressões, de 

preconceitos e de mortes somente por serem reconhecidos nessa identidade social de 

moradores de rua. Assim, Goffman (2008) afirma que a pessoa estigmatizada pode se sentir 

vítima, como também ficar triste, ansiosa, agressiva, envergonhada, insegura por ser 

estigmatizada.   Além disso, outras pessoas estigmatizadas podem compreender o estigma 

como uma oportunidade de aprendizado, criando estratégias de sobrevivência para enfrentar 

essas práticas opressoras.  

Alkire (2007) afirma que a pessoa, ao se sentir humilhada e envergonhada, tem 

impedida a sua capacidade de agenciamento. Pode igualmente influenciar no bem estar do 

indivíduo. A identidade, então, tem enfraquecida sua possibilidade de metamorfose. Segundo 

Zavaleta (2007), a vergonha se refere à experiência individual de se sentir julgado de forma 

depreciativa a partir de padrões existentes. A vergonha traz a vontade de se esconder e de 

fugir, pois o indivíduo sente sua estima devastada a partir de uma avaliação pessoal negativa. 

É uma experiência dolorida e global de sentir-se inferior, menor e sem poder. Mario sente 

vergonha de algumas experiências proporcionadas pela situação de rua, afirmando seu 

constrangimento perante elas. 

 

Outra coisa é que é constrangedor, cara. Você tá na fila aí a galera vem bater foto. 

Você tá até infringindo, porque tem que pedir permissão. [...] Vem fazer aquele 

sensacionalismo, né? Outra coisa é você também muito chato você receber roupa. 

Sábado e final de semana também tem o batgut, e é bastante constrangedor. Você 

chegar e ficar. [...] São vários, mas esses são alguns. No caso da dormida, cara, você 

acorda de manhã e tem um bocado de gente olhando. Você ir atrás de comida. Para 

ter alimentação, você precisar participar de não sei o quê, não sei o quê. Eu não to 

falando, assim, mas é bom para a galera ocupara mente, mas é meio constrangedor, 

né cara? Você comer a comida no mesmo prato, no pratinho de plástico com a 

colherzinha de plástico (EN MARIO, p. 16).  

 

Alberto também se sente envergonhado. Ele se reconhece como inferior, porque as 

formas de reconhecimento, segundo Lima (2010), constituem a identidade de quem está sendo 

reconhecido. Dessa maneira, a identidade das pessoas em situação de rua desenvolve-se a 

partir das formas que são percebidas.  Assim, Alberto expõe: 

 

E outros momentos difíceis também é agora o que eu to enfrentando com a minha 

filha, porque eu to todo errado. Como é que eu vou vê ela? Ela tá lá no Genibaú, eu 

tava fazendo visita a ela, eu tava tudo direitinho. De repentemente desandou tudo, 

[...]porque você tá na rua... Eles me vê diferente mermo, a gente vê, às vezes eles 

num fala, mas a gente vê a diferença. Eu aprendi tanto a lidar com o oo por dentro 
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assim da pessoa. Às vezes, as pessoas me machuca só da forma de olhar pra mim, 

sabe? Aí eu vejo o abandono e é assim. Essa parte também que eu fico muito triste e 

é isso (EN ALBERTO, p. 47). 

 

Assim, Alberto se percebe como estando “errado”, pois compreende, a partir do 

reconhecimento dos outros, que as pessoas em situação de rua são fracassadas. O 

reconhecimento desse papel social de fracassado faz com que ele viva o personagem que-se-

sente-envergonhado, entristecendo-se. Encontra, então, a saída na reprodução do papel social 

de conformado. Francisco fala sobre a vergonha por atuar como personagem-que-usa-droga 

que constitui, a partir do papel social de drogado, a identidade social estigmatizada de 

morador de rua: “Vai ser destruído, porque ele vai permanecer no erro. Ele vai sentir vergonha 

da família. ‘Eu cai de novo’. A primeira coisas que ele vai ter é vergonha. Aí a vergonha vai 

fazer com que ele não venha se alevantar mais” (p. 12). 

Outro fator que constitui o cenário de discriminação é a humilhação, Zavaleta (2007) 

concebe que a humilhação pode ser tanto um sentimento interno, como uma ação externa (ser 

humilhado por alguém). Geralmente, ela está relacionada a algum ato. No entanto, diferente 

da vergonha, a humilhação tem caráter interacional desenvolvendo-se quando há disparidade 

de poderes. A experiência de sentir-se humilhado representa a diminuição ou a depreciação do 

orgulho e da dignidade do indivíduo, geralmente, gerando raiva e sentimento de vingança, 

pois a pessoa se percebe sendo desvalorizada, ridicularizada ou injustamente degradada. 

Mario se sente humilhado por um educador social. Esse ator percebe-o como querendo ser 

mais importante do que os outros, sentindo raiva por isso.  

 

Aqui na merenda, tem educadores aqui que especificamente eu não gosto, porque, 

sabe, é meio. É um cara altamente chato, cara altamente, sabe? Ele foi tão idiota de 

uma certa forma, tão inconseqüente que todo mundo disse. Ele vai lá dentro e pega o 

pão e vai merendar lá na frente de todo mundo só para dizer que tá comendo pão. Eu 

olhei assim para ele. Chega ele baixou assim a cabeça. [...] É uma violência 

psicológica, cara. É pior que ele tivesse me dado um murro, cara. Que aí, pelo 

menos, eu ia saber tomar outra atitude. Que eu acho que tá faltando palavra par 

explicar (EN MARIO, p. 16 e17). 

 

Um usuário do CREAS-POP também indigna-se com o tratamento humilhante que 

recebe do profissional dessa instituição. Dessa maneira, esse cenário de discriminação 

infelizmente pode relacionar-se com os dispositivos governamentais voltados para a 

população em situação de rua. Em vez de ser um espaço de acolhimento, pode tornar-se mais 

um reduto dos papéis sociais opressores vinculados à identidade social estigmatizada de pobre 

e de morador de rua. Assim, esse usuário afirma que: 
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[...] sentiu-se indignado, porque, quando foi atendido, ele foi tratado de uma maneira 

ignorante, segundo ele. A profissional disse que não encaminharia, porque não tinha 

vaga para o Espaço. No entanto, ela foi muito ríspida com ele. Então, ele se sentiu 

humilhado, falando que “só porque nós somos moradores de rua, as pessoas pensam 

que não podem tratar bem a gente” (DC 15, 06/04/11, p. 31) 

 

A humilhação e a vergonha são consequências das práticas de discriminação baseadas 

no reconhecimento. Zavaleta
40

 (2007) expõe as consequências das sensações de humilhação e 

de vergonha na vida dos indivíduos: 

 

[...] isso pode resultar da incapacidade de fazer o que é costumeiro na sociedade; da 

obrigação de aceitar esmolas ou tratamentos especiais; do encontro com 

funcionários públicos e seus serviços prestados; ou da pertença a segmentos da 

sociedade com valores negativos atribuídos (ex. em muitos contextos, pobreza é 

associada à preguiça, incompetência ou criminalidade) (ZAVALETA, 2007, p.2, 

tradução minha).
41

 

 

Esse último autor fala que a humilhação e a vergonha são constituintes do estigma da 

pobreza. Esses papéis sociais do pobre podem reconhecer perversamente o ator, cerceando 

suas liberdades. Por conta disso, há impacto na forma como esse ator social é tratado na 

sociedade, pois a maneira como é identificado e percebido vai constituir o tratamento dos 

outros e a maneira como exerce suas liberdades, ou seja, suas capacidades de agenciamento.  

 

Assim, pode-se compreender como a depender do valor simbólico dado aos atributos 

reconhecidos num grupo, este poderá ter acesso a determinados privilégios ou o 

contrário, será passível de punições variadas. [...] Se será respeitado ou xingado, se 

poderá circular em determinado espaço ou barrado ou expulso, se poderá falar 

livremente e levado em consideração ou se sua palavra é ignorada, se será alguém 

por quem outros arriscam a vida ou se alguém que pode ser morto banalmente 

(GONÇALVES NETO; LIMA, 2010, p. 95) 

 

Então, a partir da Figura 6, o cenário de discriminação faz parte da situação de rua, 

sendo associado de forma mais significativa com os cenários de uso de substâncias 

psicoativas, porque o papel social de drogado é constantemente exposto como forma de 

discriminação. É também associado ao cenário de violência e de insegurança, porque a 

discriminação geralmente é a motivadora da violência impetrada às pessoas em situação de 

rua, pois esses indivíduos são reconhecidos perversamente no papel social de inferior. 

 

                                                           
40

Este autor elaborou indicadores que avaliam os domínios relacionados à vergonha e à humilhação 

proporcionadas pela pobreza. Para melhoresesclarecimentos, verZavaleta (2007). 
41

 it can result from being unable to do what is customary in society; from having to accept alms or special 

treatment; from encounters with officials and those delivering services; or from belonging to segments of society 

to which negative values are attached (e.g. in many contexts, poverty is associated with laziness, incompetence 

or criminality) (ZAVALETA, 2007, p. 2) 
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Figura 6: Relações do cenário de discriminação dos atores da pesquisa. 

 

O cenário de discriminação, então, desenvolve-se por conta dos símbolos do estigma 

fornecedores de aspectos depreciativos à identidade da pessoa em situação de rua, a partir do 

reconhecimento perverso. Esse reconhecimento estigmatiza as pessoas em situação de rua a 

partir dos papéis sociais opressores da identidade social pobre e de morador de rua. Eles 

obscurecem o papel social da pessoa em situação de rua como portadora de potencialidades, 

assim como propiciam o surgimento do personagem que-se-sente-envergonhado e que-se-

sente-humilhado. A saída encontrada para lidar com essa situação por algumas pessoas é 

reproduzir o papel social de conformado. Foi observado também que o cenário de 

discriminação também está associado aos espaços do CREAS-POP e do Abrigo Provisório da 

Prefeitura de Fortaleza. Alguns profissionais reconhecem perversamente a identidade das 

pessoas em situação de rua nesses papéis sociais opressores.  

 

4.2.4.Cenário de violência e de insegurança 
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Esmeraldo Filho (2010) evidencia que a violência permeia a situação de rua. Mattos e 

Ferreira (2004) e Rosa, Secco e Brêtas (2006) afirmam que as agressões às pessoas em 

situação de rua são comuns. Dessa maneira, essas pessoas desenvolvem o personagem que-é-

agredido. Observo que esse personagem surge em virtude do reconhecimento perverso desses 

indivíduos no papel social de inferior. Eles são abordados, então, como não sendo dignos de 

manterem sua integridade física, pois seus algozes não os percebem como merecedores de 

respeito. Francisco fala que sofreu várias agressões quando estava em situação de rua, 

conformando-se e buscando encontrar fatores positivos nessas situações. Ele reproduz, então, 

o papel social de conformado para lidar com essa situação. 

 

Sem contar que antes de eu ir para cadeia, sofri vários, sofri vários atentados. E dos 

atentados eu levei um tiro de raspão no meu rosto. Para mim foi um grande 

livramento que eu tive na minha vida. Então eu acho que chances são dadas. Eu vejo 

a vida como feita de oportunidades. Se você tem a oportunidade boa, aproveite o 

máximo que puder, porque, quando vier a ruim, vai sofrer as conseqüências (EN 

FRANCISCO, p. 13).   

 

Andreza, igualmente, vivencia esse cenário de violência e de insegurança. No entanto, 

encontra no papel social de crente-em-Deus-como-responsável-por-tudo condições para 

suportar esse cenário. 

 

Eu ultimamente aqui dentro de Fortaleza já levei muitas conseqüências. Muitas 

conseqüências de pedradas, muitas conseqüências de físico. Tô tentando, eu tô 

passando por uma barreira, e tá muito difícil, muito difícil mesmo, mas eu vou 

conseguir vencer essa barreira. Eu vou passar por cima. Porque essa barreira é o 

inimigo que tá voltando, mas eu pela a fé que eu tenho no meu senhor e em Jesus, o 

sangue de Deus derrama em cima de mim e eu vou conseguir vencer tudo isso que tá 

acontecendo comigo [...] porque eu tava dormindo no relento, debaixo de chuva, 

qualquer hora ser morta, qualquer hora ser morta, né? E amanhecer morta, 

amanhecer dura no meio da rua (EN ANDREZA, p. 1). 

 

Segundo Silva Filho (2002), a violência policial é taxada como um dos principais 

problemas da situação de rua. Segundo usuários do CREAS-POP, os policiais são os 

principais autores de casos de agressão às pessoas em situação de rua que são percebidos 

como drogados e criminosos (DC 20, 27/04/11). Há, dessa maneira, o reconhecimento 

perverso do papel social de drogado, de criminoso e de inferior na identidade das pessoas em 

situação de rua, constituindo a discriminação e gerando a violência. Na cidade de Maceió, 

estado de Alagoas, segundo o Jornal Hoje (2010), já ocorreu o assassinato de 32 pessoas em 

situação de rua no ano de 2010, evidenciando o clima de tensão e de perigo a que essas 

pessoas estão expostas. Segundo essa reportagem, em Maceió, todas as pessoas em situação 
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de rua da cidade já foram alvo de alguma forma de agressão física ou já presenciaram 

companheiros serem agredidos. As autoridades locais inferem que, possivelmente, as pessoas 

em situação de rua estejam sendo alvo de grupos de extermínio. 

Também são autores dessas agressões vigilantes particulares e qualquer pessoa 

disposta a violentar as pessoas em situação de rua. É remetido um clima de violência a uma 

vivência de rua, construindo uma atmosfera de constante insegurança (ESMERALDO 

FILHO, 2010). Alguns usuários do CREAS-POP reforçam essa afirmação, concebendo que o 

clima de medo impera na situação de rua. Eles têm muita dificuldade para dormir, porque se 

sentem muito inseguros (DC 20, 27/04/11). 

Em Fortaleza, ocorreu um movimento de repressão impetrado pela guarda - municipal 

que retirou pessoas em situação de rua da Praça da Bandeira. Segundo o Movimento Nacional 

de População de Rua, além do Estado muitas vezes ser omisso em relação ao fenômeno de 

rualização,  

 

[...] as prefeituras, por meio de seus agentes, abordam todos os moradores de rua de 

forma truculenta, mostrando seu despreparo ao lidar com esse público. A polícia 

militar e os demais agentes de segurança pública tem feito intervenções nos espaços 

públicos por nós ocupados de forma arbitrária e intimidatória, agindo sempre com 

ameaças e nos expulsando do único espaço que nos restou, ou seja, a rua. Agindo 

dessa forma eles mostram o despreparo visto nos agentes das prefeituras. Quem 

deveria garantir segurança, espalha o medo e a insegurança entre os que moram na 

rua (MNPR, 2009, p. 185). 

 

Mario percebe a periculosidade da situação de rua como esse espaço de violência e de 

insegurança. Constata que é necessário criar estratégias de sobrevivência para viver na 

situação de rua. Tem que viver um personagem-que-usa-a-criatividade para lidar com essas 

condições opressoras. 

 

Não, a pessoa na rua encara todo tipo de problema, sabe? O nome já tá dizendo 

“vulnerabilidade”. O cara está exposto a qualquer coisa. Eu já presencie em já estar 

no local de agressões, mas aí isso aí na minha percepção tem que saber se sair, né? 

O cara tem que ter o rebolado legal. O cara tem que tá ligado mesmo legal (EN 

FRANCISCO, p. 16). 

 

Ele também enfatiza que essa violência pode ser consequência da reprodução do papel 

social de drogado e de criminoso pelas pessoas em situação de rua: 

 

Vida de ladrão é dessa forma. Muitas das vezes o ladrão sai e nem volta, nem com o 

roubo, nem com a própria vida. Muitos morrem. Muito voltam, mas também não 

voltam da forma como foram. Voltam com seu punho marcado de facada, com a 
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cabeça lascada. É isso. Ele vai sofrendo, mas ele não se importa. Ele quer saber de tá 

sustentando é o vício dele (EN FRANCISCO, p. 15). 

 

Essa relação de violência e de reprodução do papel social de drogado também é 

evidenciada nas considerações de um usuário do CREAS-POP. Ele igualmente enfatiza que 

essa vivência de violência o fez aceitar o papel social de crente a Deus como responsável por 

tudo. Assim, ele afirma que “quase foi assassinado por dívidas relacionadas ao uso de drogas, 

teve sua cabeça quase degolada e seu joelho quebrado. No entanto, segundo ele, por um 

milagre sobreviveu” (DC 20, 27/04/11, p. 42). 

Alberto continua falando sobre essa relação entre o cenário de violência e de 

insegurança e o papel social de criminoso. Concebe que, nessa dinâmica, não há espaço para 

solidariedade e confiança: 

 

[...] aquele gaiatim, soltando uma piadinha,querendo insultar com a gente, que é pra 

vê a gente,  porque nessa vida do crime a gente não tem amigo não, a gente acha que 

tem. Você tá ali tá tudo bem, mas, se ele vê que você tá num pézim de fazer uma 

confusão, eles corre que é pra você só lhe atrasar não.  Pra atrasar todo mundo, pra 

descer uma ladeira todo mundo ajuda, só não ajuda pra subir (EN ALBERTO, p. 2). 

 

Um usuário do CREAS-POP reforça que a situação de rua não é um local para o 

sentimento de confiança, pois ele estava dormindo na rua e teve seus óculos de grau, seus 

documentos e seu dinheiro, adquiridos com a demissão do seu antigo trabalho, roubados (DC 

12, 30/03/11). Segundo os usuários do Abrigo Provisório, alguns furtos também estavam 

acontecendo dentro dessa instituição sendo provocados pelos seus próprios pares (DC 7, 

16/03/11; DC 14, 04/04/11). Outros usuários confirmam essa consideração do companheiro 

de rua, pois admitem que a situação de rua se constitui como espaço de muito perigo, 

geralmente, estabelecido pelas práticas criminais existentes. Eles afirmam: 

 

que se sentem muito cansados de morarem na rua, porque “você tem que ter olho de 

gato: um aberto e outro fechado”. Segundo eles, morador de rua pode ser 

constantemente vítima de roubos. Quando isso acontece, prejudica os planos 

almejados, porque, geralmente, os documentos são também levados. Naquela sala, 

somente um deles era portador de documentação, pois o restante tinha sido roubados 

(DC 15, 06/04/11, p. 31-32). 

 

É vislumbrado, então, que as pessoas em situação de rua, além de atuarem como o 

personagem que-é-agredido podem desempenhar o personagem que-agride através da prática 

do roubo e da agressão (DC 12, 30/03/11; DC 15, 06/04/11). Igualmente, os usuários do 

Abrigo Provisório compartilham dessas considerações (DC 17, 20/04/11; DC 21, 28/04/11; 
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DC 22, 03/05/11). A partir dessa compreensão de uma vivência de rua inserida em um clima 

de violência, Esmeraldo Filho (2006) afirma que as pessooas em situação de rua podem 

utilizar, igualmente, essa mesma violência como um mecanismo de proteção pessoal. Neste 

sentido, a rua é vista por esses indivíduos como um lugar onde não pode existir a fraqueza, 

pois ser fraco representa para as pessoas em situação de rua uma trajetória de exploração e de 

agressão. Assim, o personagem que-agride pode ser entendido como estratégia de 

sobrevivência na rua. 

Dessa maneira, essas agressões podem partir das próprias pessoas em situação de rua, 

reproduzindo o papel social de violento. Mendes e Machado (2004) reforçam que as pessoas 

em situação de rua podem ser os algozes de seus pares, reproduzindo a ideologia opressora 

dominante em atitudes, reconhecimentos e agressões. Góis (2008) igualmente expõe que o 

oprimido também pode ser constituído de atitudes opressoras, sendo o promotor de violência. 

Um usuário também defende essa afirmação, concebendo que as pessoas em situação de rua 

podem ser muito perigosas (DC 24, 06/05/11), reproduzindo o papel social de violento a partir 

do personagem que-agride. Algumas situações ocorridas no Abrigo Provisório reforçam essa 

consideração.  

Houve casos de violência com conflitos envolvendo o porteiro da instituição. Para a 

entrada dos usuários, era necessário portar o crachá, não estar sob o efeito de drogas e não 

carregar qualquer tipo de arma. No entanto, apesar da aceitação pelos usuários dessas normas, 

esses limites serviam para alimentar novos conflitos no espaço, pois alguns deles 

descumpriam essas orientações que eles próprios tinha criado e aceito (DC 16, 20/04/11; DC 

26, 11/05/11). Outra situação de violência ocorreu quando dois usuários ficaram na iminência 

de digladiarem-se com armas brancas. Foi necessário o auxílio da polícia para impedir o 

conflito (DC 14. 04/04/11).  

Em mais um situação de violência em que foi necessária a intervenção policial foi 

quando um dos usuários estava sob forte efeito de drogas e agrediu com um chute uma das 

educadoras sociais. Vê-se, assim, que o personagem que-agride pode ser desenvolvido a 

partir da reprodução do papel social de drogado.No dia 16/03/11, quando chegava a esse 

espaço institucional, havia acabado de acontecer uma briga entre os usuários. Um deles tinha 

ameaçado com gogó de garrafa sua companheira. Depois desse acontecimento, os outros 

abrigados afirmaram que a agressividade é comum entre as pessoas em situação de rua. Eles 

disseram que usualmente as agressões são motivadas pelo uso abusivo de drogas (DC 7, 

16/03/11).  
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Esse personagem que-agride também foi vivenciado por outro usuário do Abrigo 

Provisório que reproduziu o papel social de drogado na sua identidade. Ele agrediu seu 

companheiro de instituição, xingou os educadores sociais e usou uma vassoura como arma 

para continuar as agressões. Seus companheiros de Abrigo sentiram-se amedrontados com 

esses comportamentos violentos, pois achavam que poderia ocorrer algum homicídio dentro 

desse espaço institucional. Além disso, percebiam que essa violência também era causada 

pelo uso excessivo de droga (DC 26, 11/05/11).  

Então, esse personagem que-agride é desempenhado em virtude da reprodução do 

papel social de drogado, de criminoso e de violento constituindo o cenário de violência e de 

insegurança. Há reprodução desses papéis sociais pelas próprias pessoas em situação de rua 

nos espaços do Abrigo Provisório. Assim, a construção identitária constituída do personagem 

que-agride pode desenvolver-se a partir dessa realidade social de violência e de agressão que 

passa a fazer parte da existência da pessoa em situação de rua. Vejo que essa identidade 

adquire características dessa realidade social em que a pessoa está inserida, tornando a 

identidade da pessoa em situação de rua voltada, tanto para atitudes de conformismo, como 

para de opressão. Uma das profissionais do Abrigo Provisório constata esse cenário de 

violência. Fala que “Um dia desses um usuário deu um murro no outro, e achou normal" 

(23/03/11, p. 17) 

Assim, as pessoas em situação de rua vivem um clima de tensão e de medo por 

estarem vulneráveis a qualquer tipo de agressão provocada por policiais, por outros cidadãos e 

pelas próprias pessoas nessa situação. Em seus discursos, é observado um clima de constante 

vigilância e preocupação em resguardar-se de agressões, constituindo assim o cenário de 

pobreza presente na situação de rua (DC 15, 06/04/11). Na pesquisa realizada pelo MDS 

(2009), 43,8% manifestaram preferência em dormir em albergues, sendo que 69,3% desses 

escolhiam essa alternativa, porque a violência aparecia como principal fator para não dormir 

na rua. 

Alkire (2007) afirma que a violência, como fator que interfere na segurança física, é 

uma das principais causas da privação das liberdades humanas em múltiplos parâmetros: 

 

Violência anula o desenvolvimento dos ganhos realizados em diversas áreas como 

educação, saúde, emprego, geração de renda e fornecimento de infra-estrutura. Além 

disso, ela impede a liberdade humana de viver tranquilamente e com segurança e 

pode manter a estrutura da pobreza em muitas comunidades
42

 (ALKIRE, 2007, p. 9) 

                                                           
42

Traduziu-se: Violence undoes the development gains achieved in areas such as education, health, employment, 

income generation and infrastructure provision. Further, it impedes human freedom to live safely and security, 

and can sustain poverty traps in many communities (ALKIRE, 2007, p. 9).  
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Além disso, a rua, também, é utilizada como refúgio por algumas pessoas que têm 

questões jurídicas e criminais pendentes, uma vez que, estando na condição de rua, não têm 

endereço nem documentos. Andreza utiliza a situação de rua para tornar invisível seu ato 

infracional, pois disse que tinha saído de sua terra natal em virtude da autoria de um 

assassinato. Utiliza a rua para adquirir invisibilidade perante seu crime (DC 8, 18/03/11). Em 

sua narrativa de história de vida, continuando com sua escolha pela invisibilidade, conta sua 

trajetória de forma resumida e sem detalhes. Segundo Riessman (2008), esse fenômeno da 

narrativa curta pode representar fatos ocultos que o narrador não se dispõe a expressar. Essas 

pessoas, que reproduzem o papel social de criminoso em suas identidades, então, buscam a 

rua para se tornarem invisíveis perante à justiça, escondendo esse papel social de criminoso 

como constituinte das suas identidades, a partir dessa invisibilidade desejada e fornecida pela 

situação de rua (REBOUÇAS, 2010). 

No entanto, apesar da reprodução do papel social de criminoso por algumas pessoas 

em situação de rua, observo a presença de um forte reconhecimento perverso que tacha as 

pessoas em situação de rua unicamente como criminosas. Esse fenômeno parece acontecer 

quando se sente medo de qualquer pessoa em situação de rua, como afirma um usuário do 

CREAS-POP (DC 15, 06/04/11). Ele fala da mudança de local desse equipamento como 

tentativa de resguardar os profissionais de possíveis pessoas em situação de rua que são 

criminosas. Sente-se indignado com isso, porque parece que se percebe reconhecido de uma 

forma com que não pactua. Há, assim, uma compressão desse reconhecimento perverso do 

papel social de criminoso por parte desse usuário que não aceita isso, sentindo-se humilhado: 

 

Ele falou de sua indignação pelo CREAS POP. Afirmou que não tem perspectivas 

na vida. Não recebe acolhimento necessário e ainda é humilhado. Além disso, com a 

mudança de localização do CREAS-POP, percebe que isto ocorreu, porque os 

profissionais tem medo das pessoas em situação de rua. O novo endereço do CREAS 

POP fica perto da delegacia de capturas. Afirma que é somente ligar para polícia 

chegar no CREAS POP. Reconhece que isto é igualmente uma humilhação (DC 35, 

25/07/11, p. 63). 

 

Outro indivíduo em situação de rua também afirma que se sente discriminado por ser 

percebido como criminoso: “afirma que sofre muita discriminação na rua. As pessoas pensam 

que ele é ladrão. Ele fica indignado com isso, pois não comete atos infracionais” (DC 37, 

13/08/11, p. 66-67). Uma das usuárias do Abrigo preocupa-se com essa compreensão da 

pessoa em situação de rua como violenta de uma forma generalizada (DC 7, 16/03/11). Ela se 
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incomoda com o reconhecimento perverso do papel social de violento das pessoas em 

situação de rua, porque percebe que muitos de seus pares não desempenham atitudes 

violentas.  

Diferentemente, uma profissional do abrigo reconhece perversamente a identidade 

dessas pessoas no papel social de perigoso, cristalizando o processo de metamorfose da 

identidade. Ela utiliza como justificativa o provável ganho da casa própria pelos abrigados, 

como uma explicação para a calma temporária dos usuários, porque a “real” identidade de 

perigoso está somente ocultada. “Ela fala que as pessoas que estão na casa são muito 

perigosas. Estão calmas, porque querem ganhar a casa própria oferecida pela prefeitura” (DC 

8, 18/03/11, p. 16) 

Assim, o cenário de violência e insegurança é constituído de dois âmbitos 

diferenciados. No entanto, eles estão também relacionados. De um lado, como síntese 

apresentada na Figura 7, há as pessoas em situação de rua que são alvo das agressões, 

vivenciando o personagem que-é-agredido. Este é causado pelo cenário de violência e tem 

que utilizar estratégias para sobrevivência nesse espaço perverso, formando, então, o 

personagem que-usa-a-criatividade. A reprodução do papel social de conformado e de crente 

em Deus como responsável por tudo também pode ser um estratagema para suportar esse 

cenário. Outra possibilidade de sobrevivência é o desenvolvimento do personagem que-agride 

na identidade das pessoas em situação de rua. Esse personagem pode ser o autor das agressões 

aos seus próprios pares, ou esta agressão pode ser vivenciada no próprio Abrigo Provisório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Relações do cenário de violência e de insegurança com foco no personagem 

que-é-agredido dos atores da pesquisa. 
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Além disso, o personagem que-é-agredido surge por conta da reprodução do papel 

social de criminoso e de drogado na identidade das pessoas em situação de rua, ou seja, a 

utilização da droga e o roubo por essas pessoas fazem com que eles sejam mais suscetíveis a 

sofrerem agressões. Assim, os papéis sociais de drogado e de criminoso podem ser encarados 

como causas desse personagem que-é-agredido. Essas agressões são geralmente 

desenvolvidas por policiais e por outros cidadãos que reconhecem perversamente a identidade 

das pessoas em situação de rua com os papéis sociais de drogado, de criminoso e de inferior, 

constituindo o cerne da discriminação e proporcionando a violência.  Para pessoas em 

situação de rua, elas se sentem humilhadas por esse reconhecimento perverso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Relações do cenário de violência e de insegurança com foco no personagem 

que-agride dos atores da pesquisa. 

 

No outro âmbito constituinte desse cenário, como abordado na Figura 8, as pessoas em 

situação de rua são os promotores desse cenário de violência e de insegurança, causando o 

personagem que-é-agredido. A partir da reprodução dos papéis sociais de criminoso, de 

drogado e de violento na constituição do personagem que-agride, há a manutenção da 

violência.  Com isso, esse cenário também permeia a realidade do Abrigo Provisório, pois 

alguns usuários vivem o personagem que-agride a partir da reprodução desses papéis sociais 

em suas identidades. Além disso, a situação de rua pode proporcionar uma invisibilidade 

desejada às pessoas em situação de rua que cometem crimes. Assim, para esses indivíduos 

que são constituídas pelo papel social de criminoso a situação de rua pode ter sido uma 

escolha para livrar-se de consequências penais. 
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4.2.5. Cenário de adoecimento e de vulnerabilidade física e psicológica 

 

Primeiramente, a estrutura concreta da pobreza junto com as condições adversas 

específicas da situação de rua têm, segundo Rosa, Secco e Brêtas (2006), influência 

significativa na saúde das pessoas imersas nessa realidade. Alkire (2007) afirma que a 

vivência de pobreza na perspectiva multidimensional tem impactos na segurança física e 

psicológica dos seres humanos. Mario apresenta um pouco das consequências negativas que a 

situação de rua acarretou na sua saúde. 

 

Então, cara, é bem, sabe, bem simples mesmo minha história. Não tem muito, muito, 

como é a história de dar risada. É de chorar mesmo. Fui dormir na praia. Só ali, mais 

de dois. Só na praça ali do Carmo eu dormi quase um ano, na praça da Bandeira ali 

tava com mais de um ano. Então, é chato, cara, se acordar com chuva. Teve uma 

época, cara, que eu quase me lasco, cara. Pulmão deu problema, cara, porque foi 

muita chuva, cara. Isso é uma vida que eu não desejo a ninguém, cara. Você não 

agüentaria cara. Você não agüentaria cara. Sair de sua realidade (EN MARIO, p 2 e 

3). 

 

Igualmente, Andreza tem sua vulnerabilidade física abalada por sua situação de rua. 

Como já citado, ela quase chegou a ser assassinada por estar nessa situação. Assim, fala sobre 

sua vivência de rua: “Eu ultimamente aqui dentro de Fortaleza já levei muitas conseqüências. 

Muitas conseqüências de pedradas, muitas conseqüências de físico” (EN ANDREZA, p.1). 

Há, então, a influência do cenário de violência e insegurança nos adoecimentos das pessoas 

em situação de rua. No entanto, como saída para lidar com essa situação de sofrimento, as 

pessoas em situação de rua reproduzem o papel social de conformado e de crente em Deus 

como responsável por tudo, como Alberto evidencia: “Tenho sofrido muito, a gente sofre, as 

coisas né muito boa, mas a gente vai conseguir chegar lá, se Deus quiser...” (EN ALBERTO, 

p.2). 

Um cenário que também influência na integridade física e psicológica das pessoas em 

situação de rua é o cenário do uso substâncias psicoativas. Francisco traz que o uso dessas 

substâncias traz consequências psicológicas e concretas. 

 

Aí, no final das contas, quando vai abrir os olhos, aí tá no poço, num charque de 

lodo, porque, quando pessoal tá com dinheiro, com droga, ou com qualquer coisa 

desse tipo cercado de pessoa, de usuário, ou de, de prostituta, de qualquer coisa, de 

gente interesseira. Mas quando é no final, cada qual pro seu lado e aí fica só o cara e 

a depressão e a dívida (EN FRANCISCO, p. 6). 
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Então, o personagem que-usa-droga desencadeia o cenário de adoecimento e de 

vulnerabilidade, mantendo um ciclo vicioso. A pessoa sente-se angustiada e ansiosa por viver 

as condições opressoras proporcionadas pela situação de rua, já sendo constituído o cenário de 

adoecimento. Essa situação vai promover o uso abusivo de substâncias psicoativas através da 

reprodução do papel social de drogado pelo personagem que-usa-droga-para-aliviar-o-

sofrimento. No entanto, o uso abusivo de drogas proporciona um aprofundamento desse 

cenário de adoecimento, como Alberto sintetiza: 

 

[...] no lugar de eu cair em depressão, aí eu saí pra rua. Bebi e passei dois dias fora, 

mas nós nem esqueci o poblema e quando eu voltei pra cá, ainda voltei doente. 

Voltei gripado, voltei de ressaca, voltei [...] arrancando o pedaço, mas antes eu 

tivesse ficado por aqui deitado, medicando pra vê o que é que eu ia fazer pra 

resolver os problemas (EN ALBERTO, p. 49-49). 

 

Góis (2012) afirma que há um sofrimento da pobreza produzido por essa estrutura 

social marginalizante. Ele denota que a angústia, a ansiedade, a depressão e o estresse surgem 

a partir da vivência nessa realidade opressora. Outra dificuldade no tratamento de doenças são 

as condições ambientais. É difícil fazer um tratamento adequado quando se dorme no chão; 

quando não se tem teto para se proteger da chuva ou do sol; quando não se tem tranquilidade 

para dormir em virtude da constante insegurança (DC 15, 06/04/11). Assim, Escorel (2009) 

expõe que “viver nas ruas padecendo de certas doenças torna muito mais difícil o cotidiano 

assim como os cuidados e os tratamentos necessários, e muito provavelmente, aumenta 

letalidade das patologias” (p. 124).  

Sobre a alimentação, durante os dias úteis da semana, há instituições governamentais e 

não governamentais fornecedoras de alimentação e de espaços para higienização. Ocorrem 

momentos em que as pessoas em situação de rua podem até escolher qual alimentação irão 

comer, pois existe grande oferta de alimentos trazidos por pessoas solidárias ou por 

instituições de caridade (DC 13, 01/04/11).  O problema consiste nos finais de semana quando 

essas instituições, normalmente, estão fechadas. Algumas pessoas em situação de rua relatam 

que ficam o dia sem comer e podem passar até três dias com a mesma roupa e sem tomar 

banho. Esses dias são, usualmente, a sexta, o sábado e o domingo (ESMERALDO FILHO, 

2010). 

Segundo dados da pesquisa realizada pelo MDS (2009), 79,6% conseguem alimentar-

se pelo menos uma vez ao dia. No tocante às pessoas que pedem dinheiro para sobreviver, 

31,3% não conseguem alimentação todos os dias. Em relação à higiene, os principais locais 

utilizados para banho são a rua (32,6%), os albergues e abrigos (31,4%), os banheiros 
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públicos (21,3%) e as casas de parentes e amigos (5,2%). Já os locais utilizados para fazer 

suas necessidades fisiológicas são a rua (32,5%), os albergues e abrigos (25,2%), os banheiros 

públicos (21,3%), os estabelecimentos comerciais (9,4%) e a casa de amigos ou parentes 

(2,7%). 

 

Considerando as condições em que vivem, a precariedade da alimentação, de higiene 

e de cuidados, era esperado que se encontrassem altos índices de adoecimentos entre 

os entrevistados, o que se confirmou, em certa medida. Cerca de 30% dos 

entrevistados afirmam ter algum problema de saúde e os problemas mais citados 

foram: hipertensão (10,1%), problema psiquiátrico/mental (6,1%), diabetes (5,4%) e 

HIV/AIDS (5,1%). Esses números são preocupantes, encontrando-se por vezes em 

níveis superiores aos da população brasileira em geral (MDS, 2009, p. 96). 

 

Além disso, Rodrigues (2005) expõe que as pessoas em situação de rua têm 

modalidades específicas de adoecimento, abrangendo as questões vinculadas a uma vida de 

pobreza e a uma realidade de vivência na rua. Assim, um dos distúrbios de saúde refere-se a 

problemas na ordem postural, ou seja, freqüentes dores de coluna decorrentes do uso de 

mochilas ou de sacolas por conta da necessidade de estarem carregando seus pertences 

pessoais. Outro fator que interfere na saúde dessas pessoas são as condições do sono. 

Esmeraldo Filho (2010) concebe que esse é o principal tormento apontado pelas pessoas em 

situação de rua. As questões climáticas e habitacionais juntamente e principalmente com a 

insegurança de ser agredido por policiais, por vigilantes e por outros moradores de rua são os 

principais fatores prejudiciais ao sono. Mario sintetiza esse incômodo vinculado ao sono: “A 

principal dificuldade é a dormida, para mim, muito desgastante tanto material, como 

psicológico” (EN MARIO, p. 16).  

Os dispositivos governamentais em alguns momentos auxiliam as pessoas em situação 

de rua, mas em outros os prejudicam. A partir do reconhecimento perverso do papel social de 

inferior às pessoas em situação de rua, parece que não exercem suas atividades de forma 

eficiente, colaborando para manutenção do cenário de adoecimento como aconteceu quando 

forneceram materiais de higiene vencidos aos usuários do Abrigo Provisório. Alguns 

abrigados tiverem problemas de pele por conta dessa doação de material vencido (DC 16, 

20/04/11). 

Além disso, a situação de rua se constitui como uma realidade opressora, sendo difícil 

de ser vivenciada e falada, como expõe Andreza:  

 

porque eu conversei com a psicóloga e ela disse que faz muito bem [...] pra não 

botar mais coisa na minha cabeça, porque eu ficava botando muita coisa na minha 
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cabeça e de repente eu entro numa depressão, eu caio de  novo, aí eu penso muita 

besteira, eu tenho vontade de beber (EN ANDREZA, p. 4).  

 

O adoecimento psicológico é um consequência dessa estrutura marginalizante. Góis 

(2012) afirma que a população pobre geralmente é acometida de transtornos mentais em 

virtude dos fatores estressores constantes em sua realidade de pobreza.  Herckert e Silva 

(2002) trazem que há uma maior prevalência de casos de transtorno mental junto à população 

de rua do que na maioria da população em geral. Brito (2006) expõe que os indivíduos com 

transtornos mentais são consideradao como os loucos que residem nas ruas, expondo o papel 

social de louco vinculado às pessoas em situação de rua. Essa última autora fala que a psicose 

é o transtorno mais comum às pessoas em situação de rua, pois funciona como estratégia de 

sobrevivência ao meio da miserabilidade instalada no cotidiano desses indivíduos. 

Segundo Mattos e Ferreira (2004), essa mesmice em que as pessoas em situação de rua 

estão inseridas junto com os cenários opressores podem levar à loucura. Góis (2008) coloca 

que a realidade social de opressão pode causar enfermidades físicas e psicológicas. Ciampa 

(1987) fala que esse personagem que-encarna-a-loucura surge quando a pessoa aproxima-se 

da morte simbólica ou biológica, sendo a loucura uma estratégia de sobrevivência do 

indivíduo a partir da criação de uma nova realidade que não seja a cotidiana. “Talvez por isso, 

vemos algumas pessoas em situação de rua caminhando a esmo, de cabeça baixa e expressão 

desconsolada. É possível surgir desta condição a loucura como forma de fugir da realidade 

que as nega em sua humanidade” (MATTOS, FERREIRA, 2004, p.55) 

Além desse processo, continuando com esses últimos autores, o papel social de louco 

está presente nas formas de reconhecimento das pessoas em situação de rua por conta dos 

papéis de sujo, doente e causador de mazelas sociais, tornando-se ainda mais intensa para as 

pessoas em situação de rua a partir do fortalecimento do discurso psiquiátrico. A situação de 

rua passa a ser abordada como distúrbio de personalidade, desajustamentos sociais e 

psicopatia, sendo a pessoa em situação de rua considerada como anormal ou louca e 

necessitada de internação. 

 

Assim, o diferente passa a ser objeto de estranhamento e repulsa. A dicotomia 

“normal” versus “anormal” homogeneíza as diferenças com o intuito de manter 

todos na linha, re-produzir uma dada ordem social. Ora, se morar em uma residência 

fixa, trabalhar formalmente e constituir família são padrões sociais que caracterizam 

os indivíduos normais, logo, sem residência fixa, sem família e trabalho formal, as 

pessoas em situação de rua são alvos de investidas ideológicas que acentuam suas 

anormalidades”(MATTOS, FERREIRA, 2004, p. 50) 
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Apesar dessa constatação, não foi encontrada nenhuma menção a essa compreensão 

nas observações e nas entrevistas, mas, sim, pessoas em situação de rua com significativo 

sofrimento psíquico, ansiedade e angústia. Acredito que as pessoas com transtornos mentais 

estariam nos hospitais psiquiátricos ou realizando trajetórias solitárias pelas praças e pelas 

ruas da cidade. 

 

 

 

 

 

Figura 9: Relações do cenário de adoecimento e vulnerabilidade física e psicológica 

dos atores da pesquisa. 

 

Então, como apresentado na Figura 9, o cenário de adoecimento e vulnerabilidade 

física e psicológica é proporcionado por uma série de fatores constituintes da situação de rua. 

Assim, os cenários de pobreza, de violência e de insegurança, de uso abusivo de drogas e de 

dispositivos governamentais fomentam o desenvolvimento desse cenário de adoecimento.   O 

personagem que-usa droga também pode causar o cenário de adoecimento. No entanto, 

algumas pessoas desenvolvem o personagem que-usa-droga-para-aliviar-o-sofrimento para 

suportar a pressão da situação de rua e do cenário de adoecimento, constituindo, dessa 

maneira, um ciclo vicioso. A reprodução do papel social de conformado e de crente em Deus 

como responsável por tudo também são utilizadas como formas de suportar essa realidade de 

opressão. Além disso, parece que, quando os dispositivos governamentais acarretam o 

adoecimento, ocorre o reconhecimento perverso do papel social de inferior das pessoas em 

situação de rua pelos profissionais, pois essas não recebem o tratamento adequado por esses 

equipamentos sociais nem por esses profissionais. 
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4.2.6 Cenário de liberdade, independência, afeto e criatividade 

 

Brito (2006) expõe que a situação de rua pode se constituir como espaço de formação 

de vínculos necessários para sobrevivência. Segundo Mendonça (2006), as pessoas envolvidas 

em situação de rua, também, encontram sentidos positivos relacionados ao espaço público 

como morada. Esses motivos positivos podem ser diversos. No caso de Francisco, a rua lhe 

fornece satisfação a partir da utilização de drogas proporcionado pelo cenário de uso de 

substâncias psicoativas e pelo personagem que-usa-droga. Ele também percebe que a rua traz 

mais liberdade e independência. Apesar da ida à rua ser motivada muitas vezes por 

desavenças familiares ou agressões domésticas, é concebido que: 

 

Há um grau de escolha própria para ir para a rua. Essa escolha muitas vezes está 

relacionada a uma noção (ainda que vaga) de liberdade proporcionada pela rua, e 

acaba sendo um fator fundamental para explicar não apenas a saída de casa, mas 

também as razões de permanência na rua (MDS, 2009, p.87).  

 

Alberto percebe que as causas para sua ida à rua estão ligadas ao seu desejo de ter 

mais liberdade, mas essa está em relação com as condições opressoras de vida doméstica 

vivida por esse ator social(DC 13, 01/04/11). Ele diz que sua vivência familiar era muito 

desgastante e sofrida. A situação de rua, então, tornou-se o espaço de satisfação encontrado 

(DC 23, 05/05/11). Alberto, então, reproduz o papel de ativo em sua identidade, pois escolhe 

a situação de rua como seu espaço de morada. Andreza também sente essa satisfação em estar 

em situação de rua, alcançando mais liberdade. Ela cometeu atos infracionais e encontra na 

rua a independência desejada (DC 23, 05/05/11). Como foi exposto anteriormente, a rua 

também é utilizada por algumas pessoas que cometeram atos infracionais, reproduzindo e 

obscurecendo o papel social de criminoso a partir desse cenário de liberdade. 

Esmeraldo Filho (2010) afirma também que há a possibilidade de construção de 

vínculos afetivos de cooperação e de solidariedade, apesar do constante clima de 

desconfiança. Vivenciei esses vínculos de companheirismo entre as pessoas em situação de 

rua vendo-as jogar futebol e jogando futebol com elas (DC 17, 20/04/11); participando da 

suas refeições (DC 8, 18/03/11); jogando dominó (DC 9, 23/03/11). Além disso, sentiam 

minha falta quando demorava muito tempo sem visitá-las no Abrigo Provisório (DC 29, 

13/06/11; DC 32, 11/07/11). Há, então, a reprodução do papel social de companheiro entre as 

pessoas em situação de rua a partir do afeto e da solidariedade.  
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Igualmente, o grupo de pessoas que estava morando na Praça da Bandeira se percebe 

como uma família. Francisco afirma que eles eram um grupo singular que passaram a “viver 

em sociedade” (EN FRANCISCO, p. 4). Uma das usuárias do Abrigo Provisório sintetiza sua 

compreensão sobre os momentos em que residiam na Praça da Bandeira: 

 

Eles ficaram na praça por quase um ano, mas os barracos só foram construídos nos 

últimos três meses antes da guarda municipal removê-los do espaço. Salienta que, 

quando estavam na praça, todos conviviam bem.  Não havia brigas, nem discussão. 

Sintetiza que eram uma família (DC 30, 27/06/11, p. 56). 

 

No dia em que um dos abrigados foi desligado por ter agredido outro companheiro de 

instituição, muito dos usuários do abrigo foram ajudá-lo na preparação de sua refeição, pois 

não podia mais participar, nem receber a alimentação do abrigo. Eles fizeram uma fogueira 

em uma avenida próxima e prepararam a comida desseex-usuário desligado. Participei desse 

momento vivenciando o companheirismo presente entre eles (DC 28, 12/05/11). Silva Filho 

(2002) defende a afirmação de que os vínculos afetivos e as relações de solidariedade são 

imprescindíveis para a sobrevivência de uma situação de rua. Um dos usuários do CREAS-

POP tem uma compreensão semelhante, percebendo que há pessoas em situação de rua que 

constroem vínculos afetivos positivos (DC 15, 06/04/11). 

A compreensão das pessoas em situação de rua como portadoras de potencialidades 

são mais reconhecidas por esses própris indivíduos. Um dos usuários do CREAS-POP afirma 

que “todo morador de rua tem um talento, pois os moradores são muito criativos” (DC 15, 

06/04/11, p. 31). Assim, além dele reconhecer o papel social de portador de potencialidades, 

ele considera as pessoas em situação de rua como criativas, possivelmente, por conta da 

existência do personagem que-usa-a-criatividade. Este é muita vezes o estratagema 

encontrado pelas pessoas em situação de rua para sobreviver nessa realidade tão adversa. 

 Um dos usuários do Abrigo Provisório em alguns dias da semana tocava em seu 

pandeiro vários sambas, fazendo a diversão dos seus companheiros de instituição que 

participavam da cantoria, tornando aquele espaço institucional mais agradável (DC 22, 

03/05/11). Alberto tem essa compreensão das pessoas em situação de rua como portadoras de 

potencialidades e de criatividade. No entanto, ele nota que a sociedade não percebe esses 

aspectos potenciais (DC 16, 20/04/11). Dessa maneira, o reconhecimento perverso constitui o 

obscurecimento do papel social de portador de potencialidades às pessoas em situação de rua.  

Para Guzzo (2010), a opressão tem um foco psicossocial, violando e fazendo sofrer 

populações e indivíduos imersos em sua estrutura opressora. Assim, a ética da libertação 
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coloca-se na posição de desvelar essas formas opressoras da sociedade que enfraquecem as 

potencialidades dos seres humanos. É pautada, então, na construção de conhecimento, 

segundo Ximenes e Barros (2009), a favor dos oprimidos, baseados em uma postura 

compremetida ética e politicamente na transformação dessa realidade social opressora. 

 

Figura 10: Relações do cenário de independência, liberdade, afeto e criatividade dos 

atores da pesquisa. 

 

Assim, como síntese apresentada na figura 10, o cenário de independência e liberdade, 

afeto e criatividade está associado à reprodução do papel social de ativo pelas pessoas em 

situação de rua, pois elas fazem uma escolha relacionada ao alcance da liberdade 

proporcionada por essa situação. Essa liberdade funciona como contraponto ao papel social de 

criminoso, pois fornece a invisibilidade desejada para ocultamento desse papel social. Esse 

cenário também é desejado pelo prazer em utilizar substâncias psicoativas. Além disso, as 

pessoas em situação de rua constroem vínculos de companheirismo entre seus pares. Elas 

reconhecem seus companheiros como portadores de potencialidades e sobrevivem à situação 

de rua a partir do personagem que-usa-criatividade. Essa compreensão positiva das pessoas 

em situação de rua, geralmente, se torna um contraste ao reconhecimento perverso impetrado 

de forma opressora. 

 

4.3. Possíveis Estratégias de transformação do processo opressor relacionado à situação 

de rua 

 

[...] os programas sociais dos governos municipais são, em sua maioria, terapias 

ocupacionais, ou seja, visam ocupar nosso tempo e nunca primam pelo 
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protagonismo. As secretarias tem se transformado em verdadeiras marionetes. Todos 

os dias precisamos falar com uma assistente social. Nossa indignação diante da 

realidade insuportável é tratada como distúrbio mental por muitos profissionais das 

referidas secretarias (MNPR, 2009, p. 185) 

 

Dessa maneira, algumas pessoas em situação indignam-se com essa estrutura 

governamental incipiente as suas necessidades. Segundo eles, não há a atuação necessária 

para satisfação das suas reais necessidades, sendo vistos no papel social de drogado, de 

criminoso, de vagabundo e de inferior pelos profissionais que atuam nesses organismos 

governamentais (DC 35, 25/07/11), reproduzindo atitudes pautadas no reconhecimento 

perverso e gerando 

 

uma grande recusa dos moradores de rua de irem para abrigos e albergues. Os 

motivos mais comuns são a alegação de violência, roubo, sujeira e a rigidez das 

normas. De fato, as regras existem nos serviços quase sempre disciplinadoras, de 

obediência e restritiva aos dependentes químicos são elementos que afastam as 

pessoas (COSTA, 2009, p. 71).  

 

Prova disso é que, na pesquisa realizada pelo MDS (2009), 46,3% preferiram dormir 

na rua devido à falta de liberdade (44,3%), ao horário de funcionamento (27,1%) e à proibição 

do uso de substâncias psicoativas nesses equipamentos governamentais. E ainda 20,7% 

preferiam dormir nos albergues, mas não havia vagas suficientes para a demanda existente. 

No entanto, apesar das dificuldades encontradas no funcionamento do Abrigo Provisório e das 

práticas de reconhecimento perverso impetradas por profissionais, Alberto fala da importância 

dessa instituição: 

 

Porque depois que eu cai nessa situação do abrigo aqui, eu já to querendo vê as 

coisas de outra forma. É tanto que eujá tivesse querendo me aposentar.... eu não 

tenho mais assim a vontade de ficar na rua, num sei se é por causa da época da 

chuva.  Mas aqui essa situação que eu to passando ela tem, tá me ajudado (EN 

FRANCISCO, p. 51). 

 

Outra usuária dessa instituição também expressa sua satisfação em estar no Abrigo 

Provisório, pois está lhe ajudando na saída da situação de rua. Afirma que nunca havia 

passado por uma experiência de ajuda semelhante (DC 7, 16/03/11). Andreza concebe que as 

pessoas tem deixado de utilizar substâncias psicoativas em virtude da existência do Abrigo 

Provisório (DC 7, 16/03/11). Além disso, o momento de confraternização final foi diferente 

de algumas atuações cotianas do abrigo, pois reconheceu a identidade das pessoas em situação 

de rua como portadora de potencialidades: 
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Foi uma festa interessante, porque as pessoas que estavam no abrigo, também, foram 

os responsáveis e anfitriões. Assim, alguns abrigados foram os mestres de 

cerimônia. Outros falaram sobre suas impressões. Andreza fez uma apresentação 

final recitando uma poesia vestida de boneca de pano, encerrando as comemorações. 

[...] Percebi isto como um reconhecimento positivo das pessoas em situação de rua 

(DC 32, 11/07/11, p. 59 e 60). 

 

Dessa maneira, observo que o fato de um equipamento social ter sido criado para 

acolher as pessoas em situação de rua removidas da Praça da Bandeira forneceu para esses 

indivíduos um reconhecimento positivo, pois sentiram-se valorizados. Ficaram até o final do 

abrigo 19 pessoas que adquiriam o aluguel social fornecido pela Prefeitura de Municipal de 

Fortaleza no valor de 350 reais durante seis meses. Depois desse período, eles seriam 

remanejados para uma moradia permanente. Os remanejamentos para o aluguel social 

iniciaram no dia 11 de julho de 2011 (DC 32, 11/07/11). Chegaram ao abrigo 42 pessoas 

provenientes da Praça da Bandeira (DC 29, 13/06/11). 

 No entanto, apesar da existência de equipamentos às pessoas em situação de rua com 

seus pontos positivos e negativos, há algumas dificuldades no desempenho de atividades 

voltadas a essas pessoas por essas instituições governamentais. Então, as práticas de caridade 

e insituições filantrópicas tornam-se importantes para esse público segundo o Movimento 

Nacional de População de Rua (2009). As práticas de caridade organizadas por instituições 

religiosas, grupos filantrópicos e organizações não governamentais foram imprescindíveis 

para a sobrevivência de muitas pessoas em situação de rua (MNPR, 2009). Essa também é a 

visão de algumas pessoas em situação de rua da cidade de Fortaleza. Eles percebem a 

importância das instituições filantrópicas e das práticas de caridade para manterem-se 

higienizados e alimentados (DC 35, 25/07/11).  

A Pastoral do Povo da Rua
43

 parece desenvolver um trabalho de valorização da 

identidade das pessoas em situação de rua em Fortaleza (DC 17, 20/04/11). Obviamente, são 

atividades de caráter pontual, mas parece que não pautadas por práticas discriminatórias às 

pessoas em situação de rua. Além disso, na cidade de Fortaleza são essas instituições 

religiosas que prestam assistência básica as pessoas em situação de rua. Como demonstra um 

usuário do CREAS-POP que utiliza essa rede assistencial: “Almoçaria na Irmã Inês. Tomaria 

banho e lavaria sua roupa na Pastoral do Povo da Rua durante o período da tarde e iria 

participar de algumas palestras na associação que fica na rua assunção na Casa da Sopa” (DC 

20, 27/04/11, p.43) 

                                                           
43

É uma instituição religiosa vinculada à Igreja Católica que presta serviços assistenciais às pessoas em situação 

na cidade de Fortaleza. 
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Há ainda a Casa da Sopa vinculada a Doutrina Espírita em que as pessoas em situação 

de rua podem tomar banho e alimentar-se no período da noite. Há também rodas de conversa 

com os usuários (DC 35, 25/07/11). Algumas pessoas em situação de rua não gostam dos 

Abrigos Religiosos, porque há recorrentemente casos de furtos dentro dessas insituições. Na 

cidade, há a Toca de Assis e o Abrigo do Shalom vinculadas à Igreja Católiva (DC 20, 

27/04/11). Sposati (2009) afirma que as primeiras instituições voltadas a prestar serviços as 

pessoas em situação de rua no Brasil surgiram na década de 50 com cunho filantrópico e 

religioso em São Paulo. No entanto, essa rede filantrópica e voltada para caridade para as 

pessoas em situação de rua não é uma tendência contemporânea, pois essas práticas existem 

desde o surgimento da Igreja Católica. 

Além disso, o próprio MNPR surge, segundo Gonnelli e Chagas (2009), a partir da 

congregação de várias entidades filantrópicas com objetivo de formação de uma identidade 

coletiva das pessoas em situação de rua. Essa instituição funciona como contraponto a 

identidade social das pessoas em situação de rua como fracassada. Há, assim, em algumas 

dessas atividades dessas instituições, assim como no trabalho do MNPR o reconhecimento do 

papel social de portador de potencialidades às pessoas em situação de rua. 

Alguns usuários do Abrigo participam do Movimento Nacional de População de Rua, 

estando sempre inseridos em espaços de mobilização e de controle social (DC 27, 11/05/11), 

desempenhando o papel social de ativo e de crítico a partir desse movimento popular. Assim, 

há uma postura crítica relacionada a formas de reconhecimento das pessoas em situação, 

como também mobilização para solução de necessidades históricas desse povo. A realidade 

opressora pode igualmente gerar tendências revolucionários na identidade das pessoas em 

situação de rua e nos movimentos sociais das quais fazem partes. Dessa maneira, os papéis 

sociais e cenários opressores também são eliciadores de mudança. Mattos e Ferreira (2004) 

falam dessa perspectiva na qual as pessoas em situação de rua podem utilizar essa realidade 

de opressão “como ensejo para atitudes de resistência e transformação social, negando a 

negação de suas humanidades nelas contida: indignar-se e lutar, fazendo germinar a vida da 

possibilidade da morte” (p. 55). 

Assim, percebo que o desempenho de um trabalho significativo com as pessoas em 

situação de rua é necessário ser orientado, segundo Ximenes e Góis (2010), pela ética da 

libertação, construindo uma atuação comprometida ética e politicamente com a transformação 

da realidade das maiorias populares latino americanas oprimidas. Lane (1981, 1984a), então, 

torna urgente a constante problematização dos papéis sociais opressores, pois esses orbitam na 

sociedade e na identidade, apriosionando novas possibilidade de existência e mantendo a 
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realidade desigual. Ela torna urgente o constante repensar sobre si e sobre as formas como os 

outros são encarados, expandindo constantemente os limites da identidade. Sawaia (2007), 

utilizando as considerações de Lane, enfatiza a criatividade e a capacidade libertária da 

significação como via para construção de novas formas de vida, funcionando como 

contraponto a manutenção do status quo. 

Além disso, Lane (1984c) enfatiza a importância da ação para transformação desses 

papéis ideológicos opressores, pois a mudança não ocorre somente com a transformação de 

uma siginificação. Há a necessidade de uma postura ativa em que se concretize práticas 

diferenciais às ideologias vigentes, como ocorre nas atividades do Movimento Nacional da 

População de Rua. Dessa maneira, urge a criação de condições para a manisfetação de novos 

personagens das identidades das pessoas em situação de rua que se contraponham aos papéis 

sociais opressores relacionados ao reconhecimento perverso do pobre e do morador de rua. 

A problematização e a ação devem ser geralmente valorizadas em processos grupais, 

pois, segundo Martín Baró (1998), o processo de transformação social e de desideologização 

tem um caráter coletivo. Lane (1996) concebe o grupo como imprescindível para a 

possibilidade de metamorfose da identidade, pois se torna o espaço de construção de 

singulares trajetórias identitárias.Góis (2008) expõe a importância dos grupamentos baseados 

em posturas dialógicas, críticas e amorosas para esse processo de metamorfose ocorrer; e 

denota que as estratégias voltadas para o desenvolvimento da população pobre estãobaseadas 

na construção de uma atmosfera proporcionadora de fortalecimento do valor pessoal e do 

poder pessoal e de fomento da atividade comunitária entre os indivíduos. Ximenes, 

Nepomuceno e Moreira (2008) concebem que essas atuações devem estar constituídas pela 

valorização do saber popular em práticas de cooperação. 

Há a necessidade dos atores e dos grupos sociais serem “reconhecidos como agentes, 

eles podem definir suas prioridades assim como escolher as melhores maneiras de alcançá-

las” (ALKIRE; DENEULIN, 2009, p. 27 e 28)
44

. Dessa maneira, percebo que se deve 

construir políticas de identidade emacipatórias em que as pessoas envolvidas tenham suas 

identidades reconhecidas repercutindo, assim, em possíveis transformações metamórficas 

dessas identidades valorizadas. 

Dessa maneira, o ser humano – portador dessa identidade em metamorfose – não está 

determinado a desenvolver-se, segundo Ciampa (1984), a um fim pré-estabelecido apesar da 

relevância dos aspectos sociais, históricos e culturais imbricados no seu desenvolvimento. O 

                                                           
44

“recognized as agents, they can define their priorities as well as choose the best means to achieve them” 

(ALKIRE; DENEULIN, 2009, p. 27-28) 
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ser humano é, de acordo com Góis (2008), portador de potencialidades que são inerentes a sua 

constituição humana e ativo no seu processo de transformação de si e da realidade. 

Igualmente, essa capacidade ativa do indivíduo se refere a possibilidade da identidade humana 

de se transformar e de modificar a realidade que a constitui, ou seja, o ser humano ator torna-

se autor de sua história. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A pergunta de partida que orientou essa investigação foi: Como se constitui a 

identidade de pessoas em situação de rua de Fortaleza a partir da realidade de pobreza? 

Respondo esse questionamento afirmando que a constituição identitária das pessoas em 

situação de rua é desenvolvida a partir da realidade a que estão imersas. Ou seja, a identidade 

metamorfose dos atores sociais envolvidos na pesquisa pode ser abordada como enfraquecida 

em suas potencialidades, permeadas por práticas de opressão e reprodução do status quo. No 

entanto, essas identidades podem ser percebidas também como assumindo estratégias de 

resistência frente a esses mecanismo opressores presentes na realidade social e na suas 

próprias constituições identitárias. Assim, a criatividade, o afeto, a formação de vínculos e a 

luta reivindicatória podem ser abordados como essas vias de enfrentamento.  

Em relação ao objetivo específico de analisar os processos de construção da identidade 

das pessoas em situação de rua, verifico que há fatores sociais e pessoais permeando as 

possibilidade de constituição identitária. No entanto, é evidenciado a significativa força dos 

mecanismo sociais de opressão e de enfraquecimento das potencialidades dos atores sociais 

em virtude de sua imersão em condições de pobreza e de situação de rua. Para o objetivo 

específico de descrever a realidade de pobreza vivida pelas pessoas em situação de rua, a 

partir do processo de investigação dos atores sociais em situação de rua, a pobreza pode ser 

compreendida como entranhada por tendências ideológicas de depreciação e de 

marginalização das pessoas pobres a partir do estigma da pobreza e por aspectos financeiros 

concretos e estruturais. A pobreza reflete igualmente o estado de privação das liberdades do 

indivíduo pobre, portando uma marca que representa a identidade social de pobre, alicerçando 

formas de reconhecimento perverso, de discriminação e de agressão.  

Em relação ao objetivo específico de relacionar a realidade de pobreza e suas 

repercussões na identidade das pessoas em situação de rua, a pobreza, então, é abordada como 

sendo um estigma, que deprecia, que torna inferior, que incapacita o indivíduo pobre. Assim, 

essa identidade social de pobre é estruturada a partir da reprodução de papéis sociais de 

conformado, de crente em Deus como responsável por tudo, de mártir, de vagabundo,de 

causador de mazelas sociais, de sujo, de doente e de culpado pela sua situação de pobreza. Foi 

observado que esses papéis foram criados historicamente com o objetivo de manter a ordem 
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social, a partir da tendência de anulação de capacidades das pessoas inseridas em condições 

de pobreza. 

No entanto, parece que essa identidade social de pobre é negada pela maioria das 

pessoas pobres da pesquisa. É interessante analisar a dificuldade dos atores envolvidos 

perceberem-se como pobres. Eles renegam a todo custo essa condição, notando-se como 

portadores de uma riqueza espiritual e afirmando de forma subliminar que são pobres 

materialmente. A riqueza espiritual funciona como uma compensação da pobreza material. 

Provalvemente, isso acontece por uma compreensão advinda da Idade Média de que a riqueza 

material é depreciativa enquanto a pobreza era valorizada como dádiva divina, fazendo, 

assim, uma apologia à vivência de pobreza a partir da reprodução do papel social de martír 

para ser digno do “Reino dos Céus”.   

Esse papel social de mártir também constitui o fatalismo junto com os papéis sociais 

de conformado e de crente em Deus como responsável por tudo. Identifico a síndrome 

fatalista como significativamente presente na vida dos atores sociais da pesquisa. Esses papéis 

sociais têm lugares centrais, estruturando-se como os meios para sobrevivência a essa 

realidade opressora e fornecendo a esperança necessária de um futuro melhor para esses 

indivíduos pobres por meio da crença na responsabilidade divina e da compreensão da 

realidade como sendo aceita por ser imutável. 

Para o objetivo geral de analisar a identidade de pessoas em situação de rua de 

Fortaleza a partir da realidade de pobreza, percebo que a rua como morada é uma situação 

complexa na qual incidem fatores diversos. Então, ela foi analisada a partir do cenário de 

pobreza e de falta de oportunidades de trabalho; de uso de substâncias psicoativas; de 

discriminação; de violência e de insegurança; de adoecimento e de vulnerabilidade física e 

psicológica; e de liberdade, independência, afeto e criatividade. Apesar dessa perspectiva 

multifatorial de compreensão da situação de rua, esses cenários constituem o panorama de 

compreensão da pobreza na perspectiva multidimensional da abordagem das capacidades, 

gerando diversos papéis sociais, personagens e formas de reconhecimento dos atores da 

pesquisa. 

No entanto, apesar de examinar a situação de rua como relacionada à pobreza, as 

pessoas em situação de rua são duplamente reconhecidas de forma perversa e específica, pois 

são abordadas a partir do reconhecimento dos papéis sociais de pobre, como também em 

papéis sociais de drogado, de sujo, de violento, de criminoso e de vagabundo em uma 

perspectiva de reconhecimento mais agressiva e opressora relacionados a identidade social 

estigmatizada de morador de rua. Considero que há uma divisão de formasde reconhecimento 
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dessas pessoas em situação de rua em duas identidades sociais: de pobre e de morador de rua. 

Os atores da pesquisa são geralmente reconhecidos na identidade de morador de rua, anulando 

sua identidade de pobre, sendo algumas vezes encarados pelos profissionais da Assistência 

Social como indivíduos não situados em condições de pobreza, porque os percebem, na 

maioria das vezes, como ladrões, drogados, criminosos e violentos. Os papéis sociais 

vinculados à identidade social de pobre, então, são ofuscados pelos papéis sociais 

relacionados à identidade social de morador de rua no sentido depreciativo. 

Identifico que o reconhecimento perverso impetrado às pessoas em situação de rua é 

alicerce para as práticas de discriminação e de violência voltadas para esses indíviduos. É 

demonstrado que essas formas de reconhecimento podem ocorrer, porque as pessoas em 

situação de rua realmente fazem uso abusivo de substâncias psicoativas; assaltam e agridem, 

como também, porque o capitalismo taxa a identidade como dada, como permanente e estática 

de uma forma opressora. No entanto, construo a crítica para o status permanente desse 

reconhecimento, pois a identidade é constituída pela constante re-posição dos personagens a 

partir do desempenho de atividades. Dessa maneira, a identidade está em movimento, sendo 

essas práticas de uso de drogas, de assaltos e de agressões momentos da identidade. As 

pessoas em situação de rua não podem ser reconhecidas somente a partir dessas personagens 

fetichizadas. Obviamente, tem que arcar com as consequências de suas ações, mas também 

devem ser reconhecidos como portadores de pontecialidades e de possibilidades de 

construções inovadoras de suas identidades.   

Dessa maneira, a situação de rua foi analisada a partir da identidade social de pobre, 

como também a partir de papéis sociais vinculados aos cenários voltados para a situação de 

rua. Assim, foi feita uma equação com os cenários, papéis sociais, personagens e formas de 

reconhecimento, evidenciando que esses elementos estão imbricados no processo de 

constituição identitária. Também é importante evidenciar que a situação de rua não está 

somente relacionada aos cenários de opressão, pois ela é significada pelos atores sociais como 

um espaço de afeto, de criatividade, de liberdade e de independência. Então, ela se constitui 

como um lugar de potencialidades e de fortalecimento de vínculos, sendo atrativa para 

pessoas que, mesmo possuindo um domicílio, vivem em um terreno árido de esperença e 

repleto de opressão. 

Observo, então, que a escolha da estrutura teórica metodológica foi válida, porque a 

identidade das pessoas em situação de rua funcionou como prisma de análise da pobreza a 

partir da utilização das técnicas de entrevista narrativa, de observação e de diário de campo 

referenciadas pela tendência qualitativa em pesquisa. Nesse processo, os atores sociais foram 
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posicionados como produtores de conhecimento a partir do compromisso ético político do 

pesquisador. 

Assim, no campo das facilidades encontradas na realização da pesquisa, analiso que 

minha postura receptiva, dialógica e aberta foram importantes para aproximar-me e para 

vincular-me com os atores sociais participantes da pesquisa. Obviamente, a disponibilidade e 

a receptividades desses indivíduos, como da maioria dos profissionais dos equipamentos 

sociais investigados, foi imprescíndivel para o desenvolvimento desse projeto. Outra 

facilidade foi a utilização do software de análise de dados qualitativos Atlas.ti para o 

fornecimento de agilidade na análise e na sistematização dos sentidos produzidos na pesquisa. 

Em relação às dificuldades, percebo que foram poucos os momentos de uma maior 

inserção na realidade de situação de rua. Observo que a indisponibilidade da equipe do 

Serviço Especializado de Abordagem de Rua para acolher-me em suas atividades de inserção 

pode ser abordado como um fator que tornou distante essa maior aproximação com a situação 

de rua, restringindo minha atuação aos espaços do CREAS-POP e do Abrigo Provisório. 

Entendo, igualmente, que poderia ter tido uma inserção mais significativa se tivesse sentido 

menos medo de estar de modo mais livre em contato com a realidade de rua, sem a 

intermediação de algum equipamento social. 

Depois da realização dessa pesquisa, percebo que conviver com essas pessoas em 

situação de rua foi um aprendizado sobre formas resistências contra uma estrutura opressora. 

Apesar da discriminação, da violência, da pobreza e das adversidades de viver nos espaços 

públicos, essas pessoas ensinaram-me que há lugar para a beleza, para a alegria e para o afeto. 

Construí relações de companheirismo com esses atores. Essa proximidade com essas pessoas 

e com essa realidade cruel de pobreza e de situação de rua fomentou a maximização da minha 

indignação frente as adversidades causadas por outros seres humanos e por uma estrutura 

societária opressora. Essa pesquisa também trouxe novos esclarecimentos acerca do meu 

futuro acadêmico e profissional. Almejo posicionar-se de forma cada vez mais significativa 

no campo da Psicologia Social e Comunitária, buscando a partir da minha futura prática 

docente a construção de novas formas de vida mais libertadoras. 

Em relação a futuras pesquisas provavelmente realizadas no Doutorado em Psicologia 

na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) – que iniciará em 2012.1, almejo 

construir maiores esclarecimentos acerca do estigma da pobreza como uma prática de 

estigmatização reverberando no surgimento de sentimentos de vergonha e de humilhação e 

anulando a capacidade de enfrentamento dos indivíduos estigmatizados.  
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Assim, por fim, concebo que para o fomento da tranformação e do fortalecimento das 

pessoas em situação de rua, é necessário a indignação com essa realidade de opressão, afetar-

se com essa crua condição de vida. É necessário entender de forma crítica essa realidade 

social, compreendendo e problematizando a estrutura vigente por meio da criação de vínculos 

com as pessoas em situação de rua, da valorização desses indivíduos e do desenvolvimento de 

forma cooperativa de perspectivas concretas de transformação dessa realidade, tendo a 

amorosidade, o diálogo, a criticidade e a vivência como amálgama desse processo de 

libertação. 
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ANEXO A – Questionário sócio econômico 

Questionário Sócio-Econômico para Pessoa em Situação de Rua 

Dados Gerais: 
Idade: __________  

Tempo de situação de rua:_________________ 

Sexo:(   ) Masculino   (    ) Feminino 

1. Qual seu estado civil?  

a) Solteiro(a) 

b) Casado(a) / mora com um(a) companheiro(a). 

c) Separado(a) / divorciado(a) / desquitado(a). 

d) Viúvo(a). 
 

2. Você tem filhos?  

a) Sim. Especifique o número: __________ 

b) Não. 

__________________________________ 

Saúde 
 

3. Há histórico, em sua família, de morte de alguma criança por desnutrição ou doenças infecciosas, como 

sarampo, caxumba, rubéola, hepatite etc? 

a) Sim 

b) Não 
 

4.  Há, na sua família, algum adulto ou criança com desnutrição? 

a) Sim 

b) Não 

______________________________________ 

Padrão de Vida 

5. Você possui casa? 

a) Sim 

b) Não 
 

6. Ao todo, quantas pessoas vivem com você? 

       a) Vivo sozinho(a)  

                b) Duas pessoas 

                      c) Três 

                      d) Quatro 

                      e) Cinco 

                f) Mais de seis 
 

7. Qual combustível sua família usa para cozinhar? 

a) Lenha,  

b) Carvão 

c)  Esterco 

d) Gás de cozinha 

e) Álcool 

 

 

8. Assinale quais dos recursos sua família possui e a quantidade 

 

Descrição     Quantidade 

a)Televisão 1 2 3 4 5 Nenhum 

b)Telefone 1 2 3 4 5 Nenhum 

c)Rádio 1 2 3 4 5 Nenhum 

d)Bicicleta 1 2 3 4 5 Nenhum 

e)Moto  1 2 3 4 5 Nenhum 

f)Carro 1 2 3 4 5 Nenhum 

______________________________________ 

Escolaridade 
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9. Existe alguém da sua família que não completou cinco anos de estudos? 

a) Sim 

b) Não 
 

10. Existe com você alguma criança em idade escolar, mas que não está freqüentando a escola? 

a) Sim 

b) Não 
 

11. Até quando você estudou?  

a) Não estudei em nenhum momento 

b) Parte do Ensino Fundamental 

c) Ensino Fundamental 

d) Parte do Ensino Médio 

e) Ensino Médio 

f) Parte do Ensino Superior 

g) Ensino Superior 

______________________________________ 

Trabalho e Renda 
12. Qual o valor aproximado da sua rendapessoal por mês? 

a) 60 reais 
              b) 120 reais 
              c) 240 reais  
              d) mais de 240 reais 
e)menos de 60 reais 
             f) nenhuma renda 
 

13. Atualmente, você está exercendo algum tipo de atividade remunerada? 
a) Sim.  Especifique: _____________________ 

b) Não 

______________________________________ 

Questões Gerais 

14. Quais documentos você possui? 

a) Certidão de Nascimento 

b) RG 

c) CPF 

d) Título de Eleitor 

e) Carteira de Trabalho 
 

15. Você é beneficiário de algum Programa de Transferência (Ex. Bolsa-Família)? 

a) Sim. Especifique: _______________________ 

b) Não. 
 

16. Há, na sua família, algum beneficiário (ex: pai, mãe, irmãos) de algum Programa de Transferência (Ex. 

Bolsa-Família)? 

a) Sim. Especifique: _______________________ 

b) Não 

21. Como você descreveria a rua? 
a) Gosto de morar. 
b) Não gosto de morar. 
c) Logo que puder, sairei. 
d) Não pretendo sair. 

22. Você se acha pobre? 
a) Não 
b) Um pouco 
c) Não muito 
d) Muito 

23. Você já utilizou algumas dessas substâncias: 
a) Álcool 
b) Maconha 
c) Cocaína 

g) Cola 
h) Solvente 
i) Tabaco 
j) Comprimidos 
k) Outros 
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d) Crack 
e) Mesclado 
f) Heroína 

24. Você ainda faz uso de alguma delas? 

a) Não 

b) Sim Quais:_________________ 

25. Você tem alguma relação com a justiça? 
a) egresso do sistema penal 
b) processo em andamento 
c) não 
26. Você praticou algum tipo de violência? 
a) Não 
b) Sim _________________ 
27. Você já sofreu algum tipo de violência? 
a) não 
b) sim __________________ 
28. Você já utilizou algum órgão do governo para seu proveito? 
a) não 
b) sim _______________________ 
29. Você encontra alguma opção de lazer na cidade? 
a) não 
b) sim _______________________ 
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ANEXO B – Questões exmanentes realizadas na Entrevista Narrativa 

 

As questões exmanentes que guiaram as perguntas feitas no momento da realização da 

Entrevista Narrativa: 

- Quem é o responsável pela sua situação? (perceber o fatalismo, a culpabilização pela 

pobreza, a dependência, a passividade, o valor pessoal) 

- Como você acha que você é visto pelas pessoas? (perceber a ideologia de submissão e de 

resignação presente no reconhecimento opressor da identidade pelos outros ou o poder 

pessoal) 

- Você se acha pobre? (perceber qual a visão de pobreza que o participante tem) 

- O que você sente quando pensa nas situações difíceis que passou? (perceber o fatalismo a 

identidade de oprimido e de explorado) 

- Como você enfrenta os problemas que aparecem? (perceber fatalismo, identidade de 

oprimido de explorado, valor e poder pessoal) 

- Como você se vê perante os outros? (perceber o servilismo presente na identidade de 

oprimido e explorado ou poder pessoal) 

- O que você espera do futuro? (perceber a passividade, a dependência, o valor pessoal) 

- Você acha que o mundo te dá oportunidades? (perceber a ideologia de submissão e de 

resignação) 
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ANEXO C – Termo de consentimento livre e esclarecido 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (T.C.L.E.) 

Você está sendo convidado a participar como voluntário de uma pesquisa. Você não deve 

participar contra a sua vontade. Leia atentamente as informações abaixo e faça qualquer 

pergunta que desejar, para que todos os procedimentos desta pesquisa sejam esclarecidos. 

Caro participante  

Gostaria de obter a sua autorização para realização de uma entrevista com o intuito de 

contribuir com esta pesquisa “Reflexões sobre a pobreza a partir da identidade de pessoas em 

situação derua de Fortaleza” que objetiva compreender a vida das pessoas que vivem nas ruas da 

cidade de Fortaleza. A finalidade desse trabalho é contribuir com informações que auxiliem na 

elaboração de políticas públicas com uma maior atenção às suas necessidades como usuário e 

interesses sociais. 

A sua participação será respondendo as perguntas do entrevistador. Vou solicitar que conte 

sua história de vida como se fosse um filme ou uma novela. Sua fala será gravada e você poderá 

contar sua história em qualquer lugar que se sinta à vontade. Também não se sinta preocupado com 

o tempo, pois você pode falar de forma livre sem uma duração delimitada. Quando você se sentir a 

vontade, poderá acrescentar algo que considere importante e que não lhe foi perguntado. Esta 

participação não pretende atrapalhar suas atividades rotineiras. Você pode obter benefícios, pois, 

quando você conta sua história de vida para alguém, pode notar alguma coisas que não tinha 

percebido em sua narrativa. Também, pode perceber de forma diferente algum acontecimento que 

viveu. Você terá a liberdade de se recusar a participar e pode, ainda, se recusar a continuar 

participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo. Sempre que quiser, você pode 

pedir informações sobre a pesquisa através dos seguintes contatos do pesquisador responsável, 

psicólogo James Ferreira Moura Junior pelo telefone (85) 88684112 (você pode fazer ligações a 

cobrar caso necessário). A participação nesta pesquisa não traz complicações legais e nem envolve 

nenhum tipo de pagamento. Nenhum dos procedimentos utilizados oferece riscos à sua dignidade. 

Para maiores informações sobre essas questões, o(a) senhor(a) pode entrar em contato com o 

COMEPE (Comitê de Ética em Pesquisa) através do telefone 3366-8338. 

Todas as informações coletadas neste estudo são estritamente confidenciais. As informações 

obtidas, as gravaç os relatos de pesquisa serão identificados com um código, e não com o nome do 

participante. Apenas o pesquisador e seu orientador terão acesso e conhecimento dos dados. 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre você possa 

participar desta pesquisa. Portanto preencha os itens que seguem. 

 

Endereço d(os,as) responsáve(l,is) pela pesquisa: 
Nome:James Ferreira Moura Junior 
Instituição: Universidade Federal do Ceará (UFC) 
Endereço: Av. da Universidade, 2762. Benfica-Fortaleza, Ceará. CEP: 60020-181. 
Telefones p/contato: (85)88684112 

 

ATENÇÃO: Para informar qualquer questionamento durante a sua participação no 
estudo, dirija-se ao: 
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Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará 
Rua Coronel Nunes de Melo, 1127 Rodolfo Teófilo 
Telefone: 3366.8338  

 

O abaixo-assinado, ____________________________________________________, _____ 

anos, RG nº__________________________________ declara que é de livre e espontânea 

vontade que está participando como voluntário dapesquisa.Eu declaro que li 

cuidadosamente este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e que, após sua leitura 

tive oportunidade de fazer perguntas sobre o conteúdo do mesmo, como também sobre a 

pesquisa e recebi explicações que responderam por completo minhas dúvidas. E declaro 

ainda estar recebendo uma cópia assinada deste Termo.  

Pesquisa “Reflexões sobre a pobreza a partir da identidade de pessoas em situação 
derua de Fortaleza” 
 
Fortaleza, ____/_____/_____ 
 

   

Nome do voluntário Data Assinatura 

   

Nome do pesquisador Data Assinatura 

   

Nome da Testemunha (se o voluntário 

não souber ler) 

Data Assinatura 

   

Nome do profissional que aplicou o 

TCLE 

Data Assinatura 
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ANEXO D – Parecer favorável do comitê de ética 
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ANEXO D – Arquivos dos diários de campo e das transcrições das entrevistas 

narrativas 

Vide CD “Entrevistas Transcritas e Diários de Campo”. 
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ANEXO E – Documentário “A realidade da rua de Fortaleza” produzido por Zé Carlos 

e por James Ferreira 

Vide CD “A realidade da rua de Fortaleza”. 

 


