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RESUMO 

 

Com enfoque sobre a forma como as práticas linguísticas estão imbricadas na esfera das 

experiências sociais cotidianas das pessoas em situação de rua, a presente pesquisa 

buscou produzir uma escrita reflexiva referente a algumas dimensões da sociabilidade 

desse contingente populacional. Para tal, foram realizadas observações de campo na 

instituição de acolhimento Arsenal da Esperança, assim como nas suas cercanias, no 

período entre novembro de 2018 e outubro de 2019. Concomitante a essas observações, 

realizei entrevistas com cinco pessoas conviventes desta casa, aqui presumidas como 

pessoas em situação de rua em estado de acolhimento, obtendo, ainda, uma narrativa 

cedida por um ex-morador de rua. Como a situação de rua pode interferir na 

autoimagem e refletir como potencializadora das práticas de silenciamento? As 

observações de campo foram guiadas por esta pergunta inicial, a qual recebeu 

ampliação no durar da pesquisa. Apoiando-se em um levantamento prévio de estudos 

etnográficos sobre pessoas rualizadas, pensadas transversalmente por meio de um 

diálogo com estudos linguísticos, a pesquisa cogitou a possibilidade de concebermos a 

noção de falante em situação de rua. Ao pensarmos em tal sujeito falante, nos afinamos 

aos trabalhos produzidos no campo da Linguística Aplicada Indisciplinar (Pennycook, 

2001; Moita Lopes, 2002; 2018) e com os estudos que se propõem a considerar a 

centralidade das questões sociopolíticas observadas na composição da vida social. A 

pergunta inicial da pesquisa recebeu acréscimos, desdobrando-se em: como o estar em 

situação de rua, enquanto lugar no mundo social, impacta, configura, compõe e 

contribui para o modelar das práticas linguísticas situadas das pessoas que habitam 

também linguisticamente as ruas? Esta pesquisa levanta, assim, algumas reflexões sobre 

os modos com os quais as pessoas rualizadas se sociabilizam e de qual maneira se veem 

como falantes por meio das descrições de si, das avaliações do comportamento 

linguístico dos outros em relação a elas, bem como das percepções sobre a recepção da 

sua própria fala e, por fim, das regras válidas para o jogo linguístico constituído, 

situacionalmente, no âmbito da vida nas ruas.  

 

Palavras-chave: Falante em situação de rua; Práticas linguísticas; Linguística Aplicada 

INdisciplinar; Silêncio; Silenciamento. 
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ABSTRACT 

 

Focusing on how linguistic practices are intertwined in the sphere of daily social 

experiences of homeless people, the present research sought to produce a reflective 

piece of writing, referring to some dimensions of the sociability in this population. To 

this end, field observations were made at the transitional shelter Arsenal da Esperança, 

as well as its surroundings, in the period between November 2018 and October 2019. 

Concomitant to these observations, I conducted interviews with five people who live in 

the shelter, whom I assumed to be homeless people receiving shelter. I have also 

obtained a narrative offered by an ex-homeless person. How can the situation of living 

on the street interfere on self-image and have a ripple effect that potentializes silencing 

practices? Field observations were guided by this initial question, which was expanded 

during the research. Based on a previous collection of data of ethnographic studies on 

street dwellers and thought transversally through a dialogue with linguistic studies, this 

research considered the possibility of conceiving the notion of a homeless speaker. 

When we think about this subject speaker, we tune in with the works produced in the 

field of Applied Indisciplinary Linguistics (Pennycook, 2001; Moita Lopes, 2002; 2018) 

and with the studies that consider the centrality of the socio-political issues observed in 

the composition of social life. The initial research question received additions, 

unfolding in: how does being in a situation of homelessness, as a place in the social 

world, impact, configure, compose and contribute to the modelling of the situated 

linguistic practices of people who inhabit the streets also linguistically? This research 

raises thus, some reflections about how homeless people socialize and how they see 

each other as speakers through the descriptions of themselves, the evaluations of the 

linguistic behaviour of others towards them, and also with the perceptions of the 

reception of their own speech and, finally, of the valid rules for the linguistic game 

constituted, situationally, in the context of life on the streets. 

 

Keywords: Homeless speaker; Linguistic practices; Applied INdisciplinary Linguistics; 

Silence; Silencing. 
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CAPITULO I 

A PROPÓSITO DO CONCEITO FALANTE EM SITUAÇÃO DE RUA1: 

CONSIDERAÇÕES PRIMEIRAS 

 

 

Atentando para a heterogeneidade das particularidades que podem envolver o 

encaminhar-se de um determinado indivíduo em direção às ruas e nelas demorar-se 

enquanto ambiente de morada e subsistência, por contingência temporária ou de modo 

ininterrupto, esta pesquisa buscou compreender, em certa medida, como se dão as 

sociabilidades das pessoas em situação de rua, sobretudo, através de suas práticas 

linguísticas. Incluímos nessas práticas linguísticas, suas posturas corporais, suas trocas 

verbais e silenciamentos, e buscamos compreender como discursivamente ocorre a sua 

percepção sobre tais práticas. De mesmo modo, tentamos observar como se dá a sua 

percepção sobre a própria situação de rua, a sua percepção de si/do mundo/do estar 

nesse mundo/do outro/do interagir com esse outro (condição de sujeito), estando elas 

situadas própria e historicamente nesse lugar social – pessoas em situação de rua.  

A partir dessas questões, ao atentarmos para as práticas linguísticas de tais 

pessoas em interação com o(s) outro(s), nos sentimos impelidos a refletir sobre sua 

inscrição linguística no mundo social urbano, agora como falante em situação de rua. 

Essa perspectiva parece solicitar uma compreensão do corpo também como um lugar. 

Um lugar tal em que essa inscrição, compreendida aqui como uma possível marca 

identitária, se encontre sinalizada tanto no social quanto no culturalmente identificável, 

cuja imagem, entendida nesta pesquisa como corporificada, também seja solicitada.   

Ao se perceber a pessoa em situação de rua enquanto falante, com as atribuições 

linguísticas próprias de um falante (aquele que possui pelo menos uma língua e que a 

partir dela constrói e realiza ações no mundo), também se demanda indagar sobre os 

enquadres e categorias sociológicas, nas quais ele se insere na qualidade de quem 

produz e reproduz práticas sociais, dentre elas as linguísticas (BOURDIEU, 2008). 

Nesse sentido é que cogitamos as possibilidades de concebermos o conceito de falante 

                                                 
1 Sobre o termo falante em situação de rua, faz-se oportuno dispor aqui que sua formulação me chegou 

por meio da Profa. Dra. Hosana dos Santos Silva, da Universidade Federal de São Paulo – Campus 

Guarulhos, durante o Exame de Qualificação de Mestrado. Ressalto que tal formulação me ajudou, em 

muito, a pensar sobre as possíveis questões levantadas na pesquisa, contribuindo, sobremaneira, para o 

delineamento das concepções buscadas para a sua realização. 
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em situação de rua, contando, para tanto, com os desafios e as implicações analíticas 

que nos seriam requeridas ao nos centrarmos nesse conceito.  

Consideramos a possibilidade de podermos entender a pessoa em situação de rua 

como um sujeito social que dispõe de um papel dentro de uma sucessão de 

acontecimentos constitutivos de um conjunto de relações entrelaçadas, nas quais atua 

corporificadamente, produzindo, reproduzindo, reconhecendo ou recusando padrões e 

procedimentos próprios dessa prática. Nesse aspecto é que nos referenciamos à noção 

de habitus de Bourdieu (2008), isso ao ponderarmos que o comportamento linguístico 

das pessoas rualizadas se constitui na prática, e não em rituais fixos. Em tal perspectiva, 

o habitus que se constitui na rua tem suas práticas submetidas a própria situação de rua. 

Vejamos como o linguista Willian Hanks (2008), ao se propor a pensar a língua como 

prática social, compreende o conceito bourdiesiano de habitus:    

 

O habitus explica a regularidade tendo como parâmetro a incorporação 

(embedding) do agente ao mundo social e o fato de os autores serem socialmente 

constituídos por orientações e formas de ação relativamente estáveis. A 

estabilidade do habitus não se mostra por meio de regras, as quais Bourdieu 

rejeita, mas por meio de usos, disposições para agir de formas específicas, e 

esquemas de percepção que regulam as perspectivas individuais ao longo de 

eixos socialmente definidos. Através do habitus, o social fica impresso no 

individual, não apenas nos usos mentais, mas, sobretudo, nos usos corporais. 

(HANKS, 2008, p. 36) 

 

Se podemos dizer que a noção habitus não diz respeito exatamente a um 

conjunto de regras fixas, mas, antes de tudo, de práticas dinâmicas marcadas por usos, 

por formas de agir e que abrigam as percepções e avaliações que os indivíduos podem 

possuir e construir, estamos falando também em uma relação dinâmica que se inscreve 

entre o que modela e constitui o social e o individual, e, ainda, que a percepção dos 

sujeitos ocorrem sob formas relativamente estáveis, podendo, então, ser exploradas 

analiticamente.   

Desse modo, podemos pensar sobre as incorporações e disposições do falante 

em situação, enquanto aquele que age no mundo por meio da linguagem, dentro a uma 

regularidade dinâmica de orientações atravessadas pela própria perspectiva de tal sujeito 

falante, cujo eixo é a própria situação de rua ou mesmo a própria rua: a rua, então, como 

matriz de referência. 
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Eleger como foco central desta pesquisa a categoria de falante em situação de 

rua não busca suprimir, em nenhum momento, o lugar sociológico e situacional da 

pessoa rualizada enquanto pertinentes variáveis a serem consideradas, mas, antes, busca 

entender pelo menos algumas das diversas dinâmicas linguísticas que este lugar pode 

promover, dificultar, impossibilitar ou mesmo (re)criar. Essa perspectiva nos insere em 

diálogo com o campo da chamada Linguística Aplicada INdisciplinar, por exemplo, 

quando dispõe que: 

 
A necessidade de repensar outros modos de teorizar e fazer LA [Linguística 

Aplicada] surge do fato de que uma área de pesquisa aplicada, na qual a 

investigação é fundamentalmente centrada no contexto aplicado (cf. Moita Lopes 

e Gibbons et alii, 1994) onde as pessoas vivem e agem, deve considerar a 

compreensão das mudanças relacionadas à vida sociocultural, política e histórica 

que elas experienciam. (MOITA LOPES, 2006, p. 21) 

 

Para linguistas como Pennycook (2001), todo conhecimento é político. Isso 

significaria, como consequência, a necessidade e importância de termos “consciência 

dos limites do conhecimento” (PENNYCOOK, 2001 apud MOITA LOPES, 2018, p. 

21). E o que seria politizar o ato de pesquisar? Na perspectiva da Linguística Aplicada 

INdisciplinar, que reivindica, entre outras frentes, o caráter interdisciplinar dos estudos 

da linguagem, tem-se a concepção de que pensar politicamente a pesquisa coincide com 

o ato de pensar alternativas possíveis para a vida em sociedade, tendo como centro das 

suas atenções tanto as questões sócio-políticas quanto a questão da linguagem, no que 

concerne à construção conjunta entre vida social e pessoal, Moita Lopes (2006, p. 22). 

Uma pergunta possível seria: como o estar em situação de rua, enquanto lugar 

no mundo social, pode impactar, (re)configurar, compor, contribuir e conferir contornos 

para o modelar das práticas linguísticas das pessoas que habitam social, cultural, 

material e corporalmente as ruas? Tal pergunta provoca, na presente pesquisa, um 

deslocamento observacional, podendo ser traduzida, ao retomarmos a noção de habitus 

bourdiesiana, em: como o estar em situação de rua, pode, dinâmica e dialeticamente, 

impactar, (re)configurar, compor, contribuir e conferir contornos para o modelar das 

práticas linguísticas situadas das pessoas que habitam, além de social, cultural, material 

e corporalmente, também linguisticamente as ruas?  

Como aporte teórico, Rampton (2006) nos permite pensar nas possibilidades de 

realizarmos uma pesquisa radicalmente situada. Para tanto, coloca esse autor que 
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[...] se realmente achamos que a interação situada é um local chave para a 

produção da realidade social, se estamos falando sério quando dizemos que a 

cultura e as relações sociais são ambas reproduzidas e criadas contínua e 

renovadamente na atividade interacional, que os atores utilizam recursos 

desigualmente distribuídos em circunstâncias específicas locais e histórias e que 

tais circunstâncias oportunizam e restringem ações em graus diferentes, não 

podemos tomar atalhos e acreditar que qualquer teoria pré-elaborada nos diga o 

que está acontecendo. Em vez disso, precisamos do tipo de metodologia 

cuidadosa e orientadas pelos dados. (RAMPTON, 2006, p. 124) 

 

Se, como aponta Rampton (2006), os atores utilizam recursos distribuídos de 

modo desigual e em circunstâncias específicas, locais e históricas, e que tais 

circunstâncias possuem o caráter de oportunizar e impor restrições a determinadas ações 

no mundo social em diferentes graus de atuação, ponderamos ser pertinente questionar 

se, por conta dessas mesmas questões específicas, a pessoa em situação de rua não seria 

convocada a se pronunciar interacional e socialmente (ou central e assimetricamente) 

também a partir desse lugar desproporcionalmente distribuído?    

Isso colocado, realizamos outra pergunta possível: O que um encontro social 

comunicativo, social e espacialmente situado, tal como histórico e culturalmente 

marcado, diz sobre a interação que dele emerge ou poderia emergir? Enfim, o que um 

encontro social constituído situadamente inclui, exclui e intui (por que não?), além das 

questões referentes à polidez e às regras conversacionais, que, segundo Grice (1992), 

viriam a reger o comportamento comunicativo dos falantes numa dada interação verbal. 

O que viria a ser necessário, portanto, para se analisar discursiva, social, 

situacional e aplicadamente um sujeito falante e que tem lugar de fala?  

Esta pesquisa produziu uma determinada quantidade de dados via observação e 

empenhou-se na realização de entrevistas e conversas episódicas com pessoas rualizadas 

na própria esfera pública das ruas – assim, minha etnografia envolveu também 

conversas na rua e da rua. Desses dados, pudemos depreender que ser falante não tem a 

ver tão somente em possuir uma língua e/ou executá-la diante da sua gramaticidade, ou 

mesmo competências de uso, mas requer do falante o atender de uma complexidade 

mais ampla de elementos.  

Rampton (2006 p. 126), em relação à interação situada diante de questões 

relacionadas à elocução, questiona: "é realmente suficiente ser fluente, correto e 

colaborativo? Ou seria algum tipo de reverência pela complexidade e plenitude da 
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interação situada o requisito mais básico, embora isso possa parecer irritante e 

inibidor?” 

 Decerto que esta pesquisa não possui a intenção de conter em si uma descrição 

exaustiva de como se organizam e acontecem as práticas linguísticas das pessoas em 

situação de rua. Contudo, acreditamos que ao buscarmos observar o cotidiano de fala 

desse contingente populacional e as possíveis implicações que esse local social pode 

interferir e impactar em seu comportamento interacional linguístico, procuramos 

contribuir na compreensão desses atores sociais por meio de a sua inscrição linguística 

nas cidades enquanto falante em situação de rua. Compreendemos, assim, a pertinência 

de se perceber essa inscrição como um lugar antropológico que confere a esses sujeitos 

uma especificidade de enquadre categorial, porque a construção de a sua realidade 

social é situada, bem como as interações que emergem desse mesmo enquadre 

situacional, cujos recursos, também linguísticos, são reduzidos e oportunizados pelo seu 

estado de exclusão e de subtração material (RAMPTON, 2006, p. 124).  

Considerado isso, buscamos nos concentrar nas possíveis interações que, 

potencialmente, podem ocorrer entre e/ou com as pessoas em situação de rua com os 

passantes, com agentes de saúde, instituições caritativas, setores ligados ao 

assistencialismo, à limpeza e à segurança pública, enfim, as possíveis práticas 

linguísticas desenvolvidas com os outros atores sociais ou mesmo com seus pares. Nos 

empenhamos, além disso, em observar como se dá a percepção das pessoas em situação 

de rua sobre essas práticas, uma vez que elas carregam relativa estabilidade, por através 

de específicas disposições perceptuais para agir, as quais, nos termos conferidos por 

Bourdieu (2008), são eixos regulatórios diante do perceber-se enquanto sujeito social, 

cultural e, ademais, corporalmente situado. 

Para se buscar apreender, portanto, a importância da situação social nas relações 

interacionais envolvendo pessoas rualizadas, quando mediadas tais relações pela língua, 

acreditamos ser mais pertinente pensar no movimento sociocultural enquadrado nos 

encontros sociais que as orientam. Por esse motivo, refletir sobre a interação observada 

pelos atravessamentos dados pelos rituais compreendidos na e pela situação se faz 

imprescindível. Tais situações importam porque, na esfera da interação, podem revelar, 

em proporções relativas, possíveis traços do manifestar da língua quando entreposta 

pela estrutura social na qual transcorre histórica e cotidianamente. 
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Do comportamento linguístico, à vista disso, ao invés de me centrar nas questões 

relativas às atuações performáticas, busquei considerar as ações relativas aos possíveis 

ajuntamentos sociais ritualizados que parecem situar os moradores de rua em um polo 

orientado pelas noções estigmatizantes que sobre eles recaem. Tais noções, refletiriam 

nas suas concepções acerca de si, que, por sua vez, também nos dizem algo sobre seu 

comportamento linguístico.  

Tomamos por estigma “o rótulo social negativo que identifica pessoas como 

desviantes, não porque seu comportamento viole NORMAS, mas porque eles têm 

características pessoais ou sociais que levam outras pessoas a excluí-las” (JOHNSON, 

1997, p. 93-94, grifo do autor). Assim, esse conceito nos serve por também ser 

empregado justaposto às minorias sociais enquanto marca que designa aquele que o 

carrega como desqualificado ou menos valorizado, ou, ainda, como define Goffman 

(2004, p. 4), “a situação do indivíduo que está inabilitado para aceitação social plena”.  

Para a Sociologia, o estigma está relacionado com a identidade social dos 

sujeitos e dos grupos sociais, e para podermos explorar mais detidamente tal conceito, 

temos em Goffman: 

A sociedade estabelece os meios de categorizar as pessoas e o total de atributos 

considerados como comuns e naturais para os membros de cada uma dessas 

categorias: Os ambientes sociais estabelecem as categorias de pessoas que têm 

probabilidade de serem neles encontradas. As rotinas de relação social em 

ambientes estabelecidos nos permitem um relacionamento com "outras pessoas" 

previstas sem atenção ou reflexão particular. Então, quando um estranho nos é 

apresentado, os primeiros aspectos nos permitem prever a sua categoria e os seus 

atributos, a sua "identidade social" - para usar um termo melhor do que "status 

social", já que nele se incluem atributos como "honestidade", da mesma forma 

que atributos estruturais, como "ocupação". (GOFFMAN, 1981, p. 5) 

 

A partir dessa noção de estigma aqui referenciada, segundo, então, pressupostos 

sociológicos, como a identidade social dos sujeitos e dos grupos, nos inclinamos ao 

entendimento de que as pessoas em situação de rua não são estigmatizadas tão somente 

pela razão de violarem normas, não obstante, são cognominadas como se o fizessem. 

Nessa perspectiva, o estigma viria a recair sobre elas pela razão de serem pessoas em 

situação de rua, “cujo único crime consiste simplesmente em fazer parte de uma 

categoria social estigmatizada” (op. cit. 1997, p. 95). Alusivo, por conseguinte, à 

categorização aplicada por um grupo que se coloca acima do outro, o estigma social 
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acaba por conferir ao grupo por ele marcado ou sinalizado um grau inferior de status 

social ao grupo que a ele, discursiva e socialmente, se sobrepõe.  

É nesse ponto que, com mais atenção, direcionamos o nosso olhar para a 

observação das práticas linguísticas que envolvem a vida rualizada. Em tal aspecto, não 

apenas a linguagem do morador de rua significa, mas, também, seu corpo, estando ele, 

portanto, histórica e culturalmente situado.  

Parece-me haver uma relação entre o comportamento linguístico e a 

autoimagem, cujas disposições dos corpos e a situação social cumprem por, 

relativamente, delimitar as ações no mundo, das quais destacamos a linguagem. 

Consideramos, com isso, que as disposições relativas à corporeidade, em especial, nas 

ocasiões em que esta se encontra em estado de aviltamento, algo que pode ocorrer 

quando em longos períodos nas ruas, e a situação social vêm a ser, marcadamente, os 

potencializadores do pronunciar-se ou não socialmente, postos em discussão nesta 

pesquisa.  

Para falarmos em falante em situação de rua, somos convocados a colocar em 

destaque quais os modos em que a rua é ocupada por esse sujeito de linguagem, e como 

nelas se inscrevem nas mais diversas possibilidades de coexistir em seus átrios. Para 

podermos conceber com mais acuidade questões que envolvem disposições corpóreas, 

bem como esquemas de percepção de si e do espaço desse contingente urbano, se faz 

pertinente considerar que é 

 

[...] no deslocamento pelo centro da cidade que os habitantes de rua afirmam a 

sua existência, expressam sua subjetividade, criam possibilidades de agência, 

ainda que sob a marca do estigma, da subtração e da deficiência. E se para 

apreender a corporalidade dos moradores de rua é preciso entendê-la na interface 

desse corpo com o espaço urbano, também a rua não pode ser considerada um 

mero logradouro. (FRANGELLA, 2009 p. 804) 

 

 Importante ressaltar que as relações entre possíveis interações e o espaço físico 

têm recebido, na atualidade, destaque nos estudos antropológico sobre pessoas em 

situação de rua. A antropóloga Fraya Frehse (2012, p 125), por exemplo, problematiza a 

noção situação de rua, porque viria a embutir o “risco de induzir à associação 

interpretativa da rua a um mero cenário espacial empírico onde as relações e 
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simbolizações se dão”, considerando isso insuficiente quando o interesse é o de se, 

conceitualmente, submeter à experiência o papel do espaço na vida social urbana 

enquanto mediador das relações. Em seu artigo Erving Goffman, sociólogo do espaço, 

Frehse (2008) destaca como Goffman (1959), que se dedicou às interações em espaços 

públicos e institucionais, já tecia apontamentos que sinalizavam para a compreensão de 

que noções como estrutura social e interação seriam de natureza essencialmente 

espaciais:  

Perscrutar essas referências na cronologia da obra deixa entrever noções de 

estrutura social e de interação essencialmente espaciais. Estes espaços abstratos 

coexistem na reflexão com o espaço físico, que, por sua vez, é concebido 

simultaneamente como cenário físico, condicionante físico de interações, signo e 

ambiente de signos. Assim, a obra goffmaniana oferece à sociologia uma 

interpretação alternativa do papel do espaço físico nas relações sociais. 

(FREHSE, 2008, p. 200, grifo nosso) 

 

 

 O trabalho de Goffman, no campo dos estudos linguísticos, também oferece uma 

interpretação alternativa do papel do espaço físico nas relações linguísticas, que são, em 

última instância, relações sociais. Nos anos 60, tal autor, em The neglected situation 

(1964/2002), descreve aquilo que seria uma órbita microecológica em que as ações 

sociais se constroem:  

 

Primeiro, apesar de o substrato de um gesto derivar do corpo de quem o executa, 

a forma do gesto pode ser intimamente determinada pela órbita microecológica 

na qual o falante se encontra. Para descrevermos o gesto, [...] talvez tenhamos 

que apresentar o cenário material e humano no qual o gesto é feito. [...] O 

indivíduo gesticula usando seu ambiente imediato, não apenas seu corpo. 

Portanto, devemos apresentar o ambiente de forma sistemática. Em segundo 

lugar, os gestos que um indivíduo utiliza como parte da fala são muito 

semelhantes aos gestos que utiliza quando quer tornar patente que não irá, de 

forma alguma, se envolver em conversa àquela altura. Em certos níveis de 

análise, então, o estudo do comportamento enquanto se fala e o estudo do 

comportamento dos que estão em presença uns dos outros, mas não estão 

engajados em falar, não podem ser separados analiticamente. (GOFFMAN, 2013, 

p. 15, grifo nosso) 

 

 Erving Goffman, portanto, expõe um fenômeno que ainda não havia sido, em 

sua opinião, muito aprofundado até então: a situação social ou a interação de forma 

situada que acontece estando os interlocutores face a face.  

Diante, pois, da questão situacional, o autor apresenta, reflexivamente, o 

enredamento contido nas variáveis sociointeracionais que envolve tal conjuntura 

comunicacional, apontando sua pertinência diante dos estudos de língua e linguagem. 



21 

 

Para tanto, Goffman (2013) destaca a “importância do valor atribuído a essas variáveis 

pelos participantes durante uma dada situação social”, de modo a conferir, com base 

no uso da fala em contextos ou circunstâncias sociais específicas e particulares, maior 

complexidade e amplitude teórica aos estudos que relacionam língua e sociedade, 

enfocando, pois, variáveis sociointeracionais. Portanto, trazer a situação social para o 

centro dos estudos significa voltar-se para a organização social dos agrupamentos que 

envolvem interações linguísticas, as quais englobam, necessariamente, negociações e 

regulações socialmente situadas. Tais instâncias, resultam, invariavelmente, em 

implicações que orientam os comportamentos e os diversos modos de interlocução entre 

indivíduos, então, organizados e constituídos em sociedade. 

Isso dito, assumimos que essas implicações que orientam os comportamentos 

interacionais, bem como os modos de interlocução, e que correspondem a determinadas 

formas de organização dos ajuntamentos sociais, poderiam ser especificamente 

exploradas em grupos como os das pessoas em situação de rua. Não podemos 

generalizar ou homogeneizar tais grupos, mas podemos, dentro de um eixo 

sociossituacional relativamente definido, apontar o que as pessoas em situação de rua, 

por exemplo, parecem compartilhar diante da sua relação corpórea e sociocultural com a 

rua e que se difere de outras relações ordinárias cotidianas.  

Do ponto de vista linguístico, muitas vezes podemos imaginar que as falas 

aceitáveis ou mais comumente ouvidas relativas às pessoas rualizadas dirigidas aos 

outros passantes (pessoas não rualizadas, abstraindo, nesse momento, portanto, as 

possíveis interações ocorridas entre seus pares) não ultrapassariam as interações breves 

ligadas à caridade e/ou à assistência. Tal colocação nos impele a realizarmos a seguinte 

pergunta: Quais seriam, potencialmente, as aproximações aceitáveis de uma 

determinada pessoa em situação de rua em uma situação fora daquelas previstas nos 

estatutos que as prescrevem como limitadas às falas do pedinte?  

 

1. Dos objetos e disposições para a composição dos estudos  
 
 

 Para realizarmos este trabalho, lançamos mão metodologicamente de duas 

formas de construir o estudo: um trabalho de observação e um trabalho de realização de 

entrevistas, como detalharei a seguir, nos capítulos I e II respectivamente.  
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   Observei, primeiramente, as dinâmicas e rotinas de pessoas em situação de rua 

que frequentam uma instituição de acolhimento. Essas observações procuraram dar 

enfoque a algumas práticas linguísticas interacionais.  

Para dar conta da observação, realizei, em campo, um trabalho de observar as 

práticas linguístico-interacionais como, por exemplo, falar, calar-se, dirigir-se a alguém, 

modular a voz, modificar a postura corporal (por exemplo, abaixar a cabeça), mudar o 

andar (acelerar ou retardar o passo, desviar-se, atravessar a rua). Procuramos assim, ao 

longo deste estudo, promover um diálogo com os autores do campo da Etnografia 

Urbana dedicados ao tema de pessoas em situação de rua diante de seus corpos e de suas 

posturas (FRANGELLA, 1998; 2004; FRÚGOLI, CHIZZOLINI, 2017; RUI, 2008; 

SILVA, 2009), na busca, logo, por correspondências e atravessamentos sobre a própria 

escrita etnográfica, colocando em reflexão, ademais, a sua própria narrativa em 

referência à Etnografia.  

A proposta de se trilhar por esse caminho deu-se diante da ideia de narrar e 

narrar-se face a face a uma realidade constituída por exclusão social e marginalidade 

econômica, e, por consequência, marcada por fragilidades e perda de perspectiva, a que 

muitos, aparentemente, não querem ver e/ou ser confrontados.  

Esta dissertação possui, por tal razão, como um dos seus objetivos, conversar 

com estudos já existentes sobre as pessoas em situação de rua e de produzir, 

consequentemente, outras narrativas sobre tal seguimento urbano, centrando-se sob um 

olhar que venha a contemplar as práticas linguístico-discursivas desses sujeitos sociais 

enquanto falantes.  

No mês de novembro de 2018, dei início às visitas na casa de acolhimento 

Arsenal da Esperança. Conforme sua autoapresentação, temos: 

 
O Arsenal da Esperança é uma “CASA QUE ACOLHE”, fundada em São Paulo, 

em 1996, por iniciativa de Ernesto Olivero e Dom Luciano Pedro Mendes de 

Almeida. Localizado nas instalações da antiga Hospedaria de Imigrantes, o 

Arsenal é habitado pelo SERMIG - Fraternidade da Esperança, a comunidade de 

casais e consagrados fundada em 1964, na Itália, pelo próprio Ernesto Olivero e 

por sua esposa Maria. Há 24 anos, a porta do Arsenal da Esperança abre 

diariamente para 1.200 homens que se encontram em dificuldades, o assim 

chamado “povo em situação de rua”, jovens e adultos que sofrem pela falta de 

trabalho, casa, alimentação, saúde e família. Quem ingressa nessa casa encontra 

um lugar limpo e acolhedor onde descansar, tomar banho, se alimentar e 

frequentar cursos profissionalizantes, além de usufruir de muitos outros serviços, 

como o acompanhamento do serviço social, a lavanderia, o centro médico, a 
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alfabetização, a biblioteca, a quadra de futebol, a sala de jogos, os grupos de 

apoio... Cada um pode encontrar o seu próprio espaço, os seus direitos e deveres 

e, sobretudo, a possibilidade de fazer o bem e de procurar o sentido da vida. 

Muitos que foram acolhidos no tempo da fragilidade, da dor, da doença 

recuperaram a esperança, reconstruíram relações familiares, encontraram um 

trabalho ou estão buscando novos caminhos. Nos 24 anos de funcionamento 

ininterrupto o Arsenal da Esperança hospedou mais de 63.000 pessoas, 

oferecendo-lhes 9.925.731 noites de hospitalidade, 25.013.830 refeições 

(incluindo cafés da manhã, almoços e jantares), 2.729.500 atendimentos pelo 

serviço social interno e 330.630 consultas médicas e medicamentos (Dados 

atualizados em março 2020). Esta caminhada tem sido possível também graças à 

confiança do Governo do Estado de São Paulo e da Prefeitura de São Paulo. A 

oração e a espiritualidade vividos pelo SERMIG - Fraternidade da Esperança 

inspiram e abraçam todo esse trabalho e fazem do Arsenal um “mosteiro 

metropolitano”, um lugar de encontro e colaboração com a sociedade civil, com 

o mundo do voluntariado e sobretudo com os jovens, que encontram nessa casa 

uma oportunidade para dialogar e crescer, sendo promotores de ações de paz, 

justiça e solidariedade.2 

 

Fundada, então, em 1996, e situada no Bairro da Mooca, São Paulo – SP, tal 

instituição passou a ser o centro da minha observação participante, conjuntamente com 

seus entornos.  

A partir desse lócus, acompanhei, primeiramente, as atividades relacionadas ao 

projeto de ação voluntária Floresta que Cresce. Tal projeto envolve voluntários e 

acolhidos da casa, os quais se propõem a realizar “ações concretas de 

solidariedade: ajudando creches, orfanatos, asilos, abrigos, cuidando das ruas da cidade, 

promovendo coletas de alimentos, organizando doações de sangue, visitando os doentes 

e os presos”3. Iniciado no dia 15 de maio de 2016, ocorrendo, desde então, às quartas-

feiras, das 8h às 11h, o empreendimento mobiliza os acolhidos a um trabalho voluntário, 

no qual se deslocam da casa em direção a alguma outra instituição necessitada de ajuda, 

ou mesmo ao relativo cuidado da própria cidade. Destaco que participei ativamente 

também como voluntário desse projeto. Assim, a pesquisa etnográfica não se 

concentrou tão somente nas dependências internas da casa e seus entornos próximos, 

mas também nesse trajeto realizado por acolhidos, voluntários e membros da 

coordenação da instituição, cito estes últimos pela razão de ser supervisionada a saída 

dos acolhidos. 

                                                 
2 Disponível em: < https://br.sermig.org/home/imprensa/profili/perfil-arsenal-esperanca.html>. Acesso 

em 21 jun. 2020. 

 
3Disponível em: <https://br.sermig.org/arsenais/arsenal-da-esperanza-sao-paulo-brasil/floresta-que-

cresce.html>. Acesso em: 21 jun. 2020. 
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 Registro que o meu lugar como pesquisador não esteve a todo momento 

declarado, pois que a dinâmica da casa, envolvendo regulares movimentações de grupos 

e entrada de novos acolhidos, fez com que, em dadas ocasiões, eu me confundisse, 

presumo, com um deles diante de seus próprios olhares ou mesmo diante de 

funcionários e funcionárias da casa, para os/as quais eu não havia sido apresentado. Não 

obstante, por uma questão de ética de pesquisa, procurei marcar minha presença 

enquanto pesquisador, embora, como já expresso, não tenha sido possível fazê-la em 

todas as interações das quais participei, o que, de certo modo, veio a promover, 

suponho, práticas linguísticas e corporais mais espontâneas, e, assim, menos dadas a 

uma possível rigidez. 

 Estar presente em ocasiões distintas me possibilitou perceber, parcialmente, a 

dinâmica da instituição, e observar, portanto, algumas práticas linguísticas dos 

acolhidos e suas respectivas posturas corporais, assim como seus silêncios, 

aproximações e distanciamentos espaciais em relação à alteridade.  

 Durante a estada em campo, mantive um contato mais regular com determinados 

acolhidos e indivíduos ligados ao pessoal da instituição, decerto por conta de alguma 

afinidade que tenha sido reconhecida nas interações e identificações diversas que 

participei. Tal contato me abriu, acredito, espaços interacionais que me deram ocasião 

para perfilar traços propriamente pessoais, e que, de modo relativo, me concederam 

perceber sensíveis vínculos identitários que, em dada situação, os aproximam enquanto 

segmento social. Depois de um tempo de convívio e observação, e alguma confiança 

construída, fiz o convite para a realização das entrevistas. Quanto a isso, vale dizer que 

o que relativamente me ajudou “foi o fato de conhecer um pouco da linguagem travada, 

ser conhecido entre tais personagens, bem como saber um pouco das histórias singulares 

destes narradores antes do momento da entrevista” (DE LUCCA, 2007, p. 40 grifo 

nosso). 

Elaborei um roteiro de perguntas, e a partir dele, em um segundo momento, 

entrevistei cinco pessoas em situação de rua frequentadoras da mencionada casa de 

acolhida. Com base no conteúdo dessas entrevistas, estava eu interessado em explorar 

como essas pessoas percebem e se percebem, e, de mesmo modo, como formulam 

discursivamente tais experiências linguísticas por meio de suas narrativas, relatos ou 

performances.  
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Essas entrevistas geraram um conjunto de narrativas, conversas, relatos, 

denúncias, informações e testemunhos, entre expressões, suspiros, pausas e hesitações, 

dessas pessoas que, então, comigo interagiram e, gentilmente, me ofereceram um pouco 

das suas histórias de vida. Marraram-me sobre seus percalços, marraram-me sobre seus 

dramas e tragédias pessoas – narraram-se, decerto.  Ademais, me relataram sobre seus 

desejos de mudança, vontade de se reabilitar, de poderem refazer suas vidas familiares e 

afetivas, de voltarem para ao trabalho formal. Enfim, histórias entre o ser, o estar e o 

devir, pois que possuem consciência da dura realidade que viveram e ainda estão 

vivendo, mas também reconhecem as possibilidades do vir a ser, ainda que 

desacreditados. 

Tanto as observações de campo quanto as entrevistas me ofereceram um rico 

material, em que foi possível atentar para as suas práticas linguísticas, dentre elas os 

silêncios e silenciamentos. Relativo ao material colhido das entrevistas, material, 

portanto, sobre pessoas em situação de rua por elas mesmas produzido, então, relativo a 

um olhar de dentro, realizei análises linguísticas atravessadas por estudos etnográficos 

sobre tal contingente urbano. Desse diálogo entre tais áreas, busquei colaborar para a 

produção de narrativas múltiplas sobre a realidade de quem habita as ruas, bem como 

sobre os seus modos de sociabilidade e percepções de si no mundo. Tais narrativas, 

acredito, podem promover vozes que procuram ressignificar olhares estigmatizados e, 

consequentemente, estigmatizantes lançados em direção a esta população, já tão 

subtraída e desalentada.  

Para podermos analisar discursiva, situacional e aplicadamente, bem como 

corporal e culturalmente o sujeito de fala aqui disposto, especificadamente, como 

falante em situação de rua, o qual fora, além de observado, ouvido e entrevistado, 

elegemos, como lugar dentro das perspectivas do campo dos estudos linguísticos, os 

pressupostos da chamada Linguística INdisciplinar, Moita Lopes (2006). 

Sobre tal perspectiva teórica, Pennycook (2006) em Uma Linguística Aplicada 

Transgressiva ou uma Linguistica Aplicada Crítica, explora quatro significados ao 

termo crítico, para fazer referência a uma Linguística Aplicada Crítica (LAC): crítico no 

sentido de desenvolver distância crítica e objetividade; no de ser relevante socialmente; 

crítico seguindo a tradição neomarxista de pesquisa; e crítico como uma prática pós-

moderna problematizadora. Desse modo, o autor situa a LAC, no âmbito da sua 
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movimentação prática, como "mutável e dinâmica para as questões da linguagem em 

contextos múltiplos, em vez de um método, uma série de técnicas, ou um corpo fixo de 

conhecimentos" (PENNYCOOK, 2006, p. 67). Tal compreensão a coloca, ademais, 

dentro de um dinamismo que a dispõe como "antidisciplina ou conhecimento 

transgressivo, como um modo de pensar e fazer sempre problematizador" (ibidem, p. 

67), o que implicaria, portanto, na criação de algo novo. As posições de pesquisa, de 

acordo com Pennycook (2006), como sugeridas por David Scott (1999),  "devem ser 

lidas como contingenciais, as histórias como locais, os sujeitos como construídos e o 

conhecimento como enredado no poder”. Pennycook (op. cit., p. 70) alerta que se deve 

ir para além de debates inúteis diante dos pontos de pesquisa que já se chegou, 

dispondo, ainda, ser necessário observar por um lado "a urgência e as realidades do 

embate político; por outro, a necessidade de questionar nossas próprias pressuposições, 

assim como as dos outros”. 

Em tal perspectiva, se faz necessário recorrermos a um constante ceticismo a 
conceitos e modos de se pensar que nos familiarizamos, a saber, categorias 

compreendidas como naturais, tais como classe, raça, etnia, nação, identidade, 

consciência, emancipação, linguagem e poder, necessitando, assim, ser compreendidas 

como contingentes, dinâmicas e produzidas no particular, em vez de serem entendidas 

como dotadas de um status ontológico anterior, Pennycook (ibidem, p. 71).  

Dessa forma, colocamos sob suspeita também qualquer tentativa de buscarmos 

fixar uma elaboração conceitual rigorosa sobre as práticas linguísticas de sujeitos em 

situação de rua e/ou de empregar uma definição estanque para o, então, falante em 

situação de rua que aqui suscitamos. No entanto, ao convocarmos para o foco desta 

pesquisa esse falante em situação de rua, cujo polo de gravidade de suas práticas 

linguísticas é o próprio espaço urbano das ruas, trazemos novamente, mas com outra 

roupagem e perspectiva de leitura, uma noção fundamental do campo dos estudos 

linguísticos – o falante. Noção esta, que para efeito de nosso estudo, necessita ser 

redimensionada, deslocada e relativizada no que diz respeito ao que entendemos como 

falante universal ontologicamente previsto e padronizado. Assim, buscamos trazer e 

reconduzir o falante para o centro do debate linguístico. Refletindo, para tanto, sobre as 

suas incorporações e disposições enquanto aquele que age no mundo por meio da 

linguagem e como em circunstâncias específicas, locais e históricas, em nosso caso, 
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utiliza os recursos linguísticos nos jogos constituídos, situacionalmente, no âmbito da 

vida nas ruas. 

Tal postura analítica nos impediria, portanto, da possível inclinação de 

pretendermos taxar tais instâncias e sermos reducionistas no que se refere aos diversos 

comportamentos de fala possíveis dentro do contingente populacional – pessoas em 

situação de rua, moradores de rua, habitantes de rua, pessoas rualizadas – na sua prática 

de língua e linguagem. Outra questão relativa seria a de considerar que as práticas 

linguísticas são operadas de modo heterogêneo por cada um que a exercita. Em relação, 

especificamente, aos indivíduos do segmento social em estudo, havemos de considerar 

os diversos modos com os quais tal prática foi subjetivada na ocasião em que cada qual 

passou a se identificar e ser identificado como pessoa em situação de rua no contexto 

dos sentidos públicos compreendidos no espaço urbano (contexto dialeticamente 

relacionado às realidades fenomenológicas que surgem das práticas de se comunicar e 

de se fazer comunicar), contando, ainda, que tal identificação abarca múltiplos aspectos 

constitutivos em seus diversos modos de ser, sentir, estar e se expressar.  

Com isso, para não incorrermos na vala comum das afirmações categóricas e o 

dispor em uma condição ontológica prévia, o que empobreceria e dificultaria sua 

apreensão, problematizamos (e recusamos, de mesmo modo) empregos que poderiam 

sugerir uma identidade fixa e predeterminante para o aqui convocado falante em 

situação de rua.  

Consideramos que observar as práticas e as percepções de um falante em 

situação de rua importa, uma vez que a escolha desse considerado objeto revela falantes 

aptos com alguma privação ou escassez de recursos. Tal interesse elementar de 

pesquisa, a partir de Rojo (2006, 2006, p.1782), alinha-se a estudos que buscam 

promover progressivas “mudanças na seleção e no enfoque dos objetos de 

investigação”, o que convoca os pesquisadores a “investigar problemas de uso da 

linguagem e de discurso relacionados à privação sofrida (CALVINO, 1988), isto é, 

socialmente relevantes e contextualizados, para a elaboração de conhecimento útil a 

participantes sociais em contexto” (ibidem, p. 1761). Nas palavras da autora, a questão 

é:  

[...] não se trata de qualquer problema – definido teoricamente – mas de 

problemas com relevância social suficiente para exigirem respostas teóricas que 
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tragam ganhos a práticas sociais e a seus participantes, no sentido de uma melhor 

qualidade de vida, num sentido ecológico. (ROJO, 2006, p. 1762). 

 

Assim, a relevância científica e a relevância social não nos parecem coisas 

separáveis. Como aponta Moita-Lopes (1998, apud Rojo 2007), “a responsabilidade 

social da pesquisa influencia 'desde aquilo que vale a pena ser estudado até a própria 

estrutura da investigação'”. 

Língua e vida social estão mutuamente enredadas. Língua e seus usos se 

encontram estritamente vinculados à experiência tanto da inclusão quanto da exclusão 

das práticas gregárias. Nessa perspectiva, a língua estaria, portanto, inscrita no interior 

da vida em sociedade e em suas ações coletivas corporificadas. Pensar em um falante 

em situação de rua significaria pensá-lo situacionalmente e de forma relacionada aos 

esquemas culturalmente incorporados à produção ou não de suas práticas linguísticas 

em conjunto com sua corporeidade e espaço que ocupa. Para tanto, atentaremos aqui 

para tais práticas à luz do conceito de habitus em Bourdieu (2008), o qual, no sentido 

disposto por Hanks, 

  

[...] está relacionado à definição social do falante, mental e fisicamente, a seus 

modos rotineiros de falar, à sua gestualidades e ações comunicativas 

corporificadas (embodied), e as perspectivas inculcadas pelas práticas 

referenciais cotidianas de uma dada língua (OCHS, 1996 apud HANKS, 2008, p. 

36) 

 

 

Atuar linguisticamente no mundo, portanto, se mover como seres praticantes de 

linguagem, seria atuar em toda a sua corporalidade. Logo, as práticas linguísticas 

compreendem também a experiência corporal e espacial do falante. A principal 

implicação dessa perspectiva está, para esta presente pesquisa, no reconhecimento de 

que, possivelmente, não se faz viável pensar no papel de falante das pessoas em situação 

de rua sem situarmos esse falante em um contexto sociocultural e histórico enquanto um 

corpo que ocupa, de modo característico e de distintas formas, o espaço da rua, a saber, 

o espaço público urbano. Modos estes que abrangem contornos privativos, marginais, 

perigosos e expositivos (podendo estes dois últimos dispô-los como alvos de violência), 

singulares, ativos, precários, agenciados, criativos, coletivos, bem como organizados e 

reconhecidos, como, por exemplo, em relação aos que se aproximam do Movimento 

Nacional da População de Rua (MNPR), como também aos que se encontram 
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pertencendo aos catadores de materiais recicláveis e que, em alguns casos, se engajam 

no Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR)4, entre outros. 

Como já assumido, não se espera que no comportamento ritual de interação face 

a face das pessoas rualizadas, como em quaisquer outros grupos sociais de falantes, se 

encontre homogeneidade, uma vez que o conjunto de circunstâncias inter-relacionadas 

na dinâmica social de uso da língua é deveras variado. Tal perspectiva se dá em razão 

de a própria realidade social, de modo geral, apresentar e/ou englobar vários aspectos e 

dimensões, estando, pois, sujeita a constantes contrastes, mesmo dentro dos grupos 

cujos membros guardam significativa identidade entre si. Procuramos, assim, nos 

aproximar mais de uma linguística, como aponta Moita Lopes (2018), em que 

 

[...] a visão de discurso como constitutivo da vida social e de um sujeito 

heterogêneo e contraditório começa a surgir na LA [ ...] assim como teorizações 

que incorporam nossa experiência corpórea e aspectos identitários, notadamente, 

aquelas que dizem respeito a identidades como performances. (MOITA LOPES, 

2018, p. 30) 

 

Assumindo não ser razoável pensar a língua sem a correlacionar à estrutura 

social em que ela é praticada, tentamos tomar sua prática no âmbito do seu 

funcionamento situacional, cujo corpo se faz como sua exterioridade, de tal modo que a 

ordem do linguístico teria na situcionalidade o seu canal para a sua produção. Em tal 

caso, a situação de rua, muitas vezes expressa pelo corpo abjeto, entraria, portanto, 

como unidade conceitual de sentido em justaposição com a própria prática da língua 

diante dos condicionamentos sociais implicados em cada uma das situações interativas 

na qual pode, potencialmente, ocorrer. Conceber, assim, um determinado espaço, como 

a rua, enquanto lugar que autoriza ou não a falar, que não se perfaz como lugar 

socialmente acordado a se pronunciar o tempo todo, podemos refletir como a fala em 

interação pode ser construída em sua íntima relação, interferência e intermediação com 

o próprio espaço em que é produzida e veiculada, e na qual o sujeito falante estaria 

autorizado ou não a falar, a dirigir-se a alguém.  

 O que se diz também é regulado por um conjunto de práticas discursivas, sociais 

e ideológicas. Considera-se aqui que, na vida social, um dado discurso corre o risco de 

                                                 
4
 Cf. DE LUCCA, 2007. 
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ser, potencialmente, interrompido ou mesmo censurado diante da organização de seus 

tabus, rituais e autorizações (FOUCAULT, 2012). Assim, de modo relativo, tal 

organização do discurso também acaba por autorizar aquele que pode falar, bem como o 

que se pode falar e em qual situação e ambiente essa fala pode ser expressa. Pode ainda 

indicar de que forma tem de ser pronunciada tal fala, indicando e particularizando os 

sujeitos autorizados e, supostamente, habilitados a se manifestarem diante desses 

critérios em uma coletividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

CAPÍTULO II 

EM BUSCA DO OBJETO: O PRÓPRIO SUJEITO HUMANO 

 
 

Dos seus contínuos e íntimos contatos com o solo 

De os seus rostos colados às margens das calçadas –  

Vegetação rasteira, vil e ardilosa  

Composição de descartes e resíduos todos,  

E sujeiras todas, incontáveis – 

Em que, pouco a pouco  

Dia após dia  

Vão deixando, densas, as marcas  

Em seus, também aceitos como descartes,  

Corpos diários. 

Corpos ordinários e cotidianos  

Corpos dados ao abandono 

Sobre matérias de jornais enrolados e esquecidos –  

Corpos 

De quando ali,  

À vista de olhos alheios e  

Bocas de lobo, 

Então, se deitam – 

Invisíveis. 

Deitam-se microscópicos e anônimos,  

Desde então, e 

Tão à mostra, e 

Tão dados a ver, 

Em suas camas rudes  

A própria carne, 

Em suor, sujidade e sangue 

Em renúncia... 

Desconfortável pesar do “não ser”! 

Em suas camas insensíveis e carrancudas – 

Camas de tatame. 

Recostam a própria carne apequenada 

Em suas camas ásperas e inconsoláveis 

Em suas camas de espinhos: 

Sólidas, frias e concretas5. 

 
(Diário de Campo – Agosto de 2018)   

                                                 
5 Tal poesia faz parte de um conjunto de escritos elaborados durante a minha estada em campo, quando, 

em deriva urbana (DEBORD, 1958), eu caminhava pela região da Mooca-Brás, São Paulo/SP – 

registrava presenças. 
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A Política Nacional para a População em Situação de Rua (PNPR) opta pela 

seguinte formulação, disposta em decreto, para conceitualizar a população em situação 

de rua: 

 
Grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os 

vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia 

convencional regular, e que utiliza logradouros públicos e as áreas degradadas 

como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem 

como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia 

provisória (Decreto nº 7053/2009, art. 1º, Parágrafo Único). (POLÍTICA 

NACIONAL PARA INCLUSÃO SOCIAL DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO 

DE RUA. p. 8-9, 2008). 

 

 Dada essa definição, o mesmo órgão aponta que tal descrição apresentada não 

encerra conceitualmente a situação da rua. Assim como problematiza Silva (2006), na 

sua dissertação de mestrado em Política Social intitulada Mudanças recentes no mundo 

trabalho e o fenômeno população em situação de rua no Brasil 1995-2005: 

 

A literatura corrente sobre o tema traz como um dos poucos consensos neste 

debate o reconhecimento da multiplicidade de fatores que conduzem à situação 

de rua. Fala-se em fatores estruturais (ausência de moradia, inexistência de 

trabalho e renda, mudanças econômicas e institucionais de grande impacto social 

etc.), fatores biográficos, ligados à história de vida de cada indivíduo 

(rompimento dos vínculos familiares, doenças mentais, consumo frequente de 

álcool e outra drogas, infortúnios pessoais – morte de todos os componentes da 

família, roubo de todos os bens, fuga do país de origem etc.) e, ainda, em fatos 

da natureza ou desastres de massas – terremotos, inundações etc. (SILVA, 2006, 

p. 82) 

 

 Na PNPR é apontado, desse modo, estar evidente que a questão da vida 

rualizada “se trata de um fenômeno multifacetado que não pode ser explicado desde 

uma perspectiva unívoca e monocausal. São múltiplas as causas de se ir para a rua, 

assim como são múltiplas as realidades da população em situação de rua” (BRASIL, 

2008, p. 3).  

 Estudo mais recente, com dados constando em artigo da Secretaria de Avaliação 

e Gestão da Informação do Ministério da Cidadania de Brasília/DF (SAGI/MC), 

referentes ao “Censo Nacional sobre a população  em situação de rua (Censo Pop Rua)”, 

relativo ao ano de 2019 (o qual envolveu a equipe do Centro Pop Brasília, do Serviço 

Especializado em Abordagem Social do Governo do Distrito Federal e do Instituto Ipês, 

na busca de acompanhar in loco as atividades realizadas referentes à população em 
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situação de rua entre os dias 20 e 24 de maio de 2019), indica que o Censo Pop Rua 

cobriu 71 cidades do território brasileiro, incluindo, para tanto, 23 capitais e 48 

municípios com mais de 300 mil habitantes, identificando um número de 31.922 

pessoas adultas rualizadas nos municípios pesquisados. O texto destaca que se “fossem 

considerados os resultados das pesquisas realizadas nas quatro capitais que não 

participaram do Censo Pop Rua, o número seria superior a 45 mil pessoas em situação 

de rua”. Esse número de 45 mil, no entanto, “deve ser considerado com cautela, pois as 

pesquisas foram realizadas em diferentes referências temporais, com metodologias 

distintas” (ibidem, 2019, p. 4). Para tanto, vale mencionar que esse censo é pautado no 

seguinte conceito de população em situação de rua:  

 

São entendidas como população em situação de rua as pessoas que utilizam, em 

um dado momento, como local de moradia ou pernoite espaços de tipos variados, 

situados sob pontes, marquises, viadutos, à frente de prédios privados e públicos, 

em espaços públicos não utilizados à noite, em parques, praças, calçadas, praias, 

embarcações, estações de trem e rodoviárias, à margem de rodovias, em 

esconderijos abrigados, dentro de galerias subterrâneas, metrôs e outras 

construções com áreas internas ocupáveis, depósitos e prédios fora de uso e 

outros locais relativamente protegidos do frio e da exposição à violência. Foram 

ainda consideradas componentes da população em situação de rua as pessoas que 

dormem em albergues e abrigos, de forma preferencial ou ocasional, alternando 

o local de repouso noturno entre estas instituições e os locais de rua. (BRASIL, 

2019, p. 4) 

 

 Silva (2006) descreve os prováveis fatores que podem conduzir um determinado 

indivíduo à rua, são eles: fatores estruturais, biográficos e, ainda, aqueles relacionados 

aos fatos da natureza ou desastres de massas. A partir dessa colocação, entendemos que 

apreender e interpretar as dinâmicas e as sociabilidades que envolvem essa rua, 

principalmente em relação a quem a ela se dirige enquanto possibilidade de morada e 

subsistência, requer do pesquisador, indispensavelmente, uma mobilização 

interdisciplinar ou, até mesmo, transdisciplinar. 

 Desse modo, se faz pertinente discutir sobre o sentido que essa mesma rua 

assume diante dos olhares que para ela se dirigem frente às suas multifacetadas 

características e possibilidades de agência, as quais compreendem, decerto, a ocupação 

dos seus espaços. Para isso, é necessário que se perceba a rua não apenas como um 

lugar de circulação de mercadorias, bens, insumos e capitais, mas igualmente de 

movimentação de domínios e universos significativos, simbólicos e representativos que 
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transitam, de modo simultâneo, em companhia de tais fluxos, cujo corpo está incluso. A 

relevância desse aspecto se dá, principalmente, quando se presume que, na rua, este 

corpo, na sua relação com outros corpos e com o mundo material, é posto em embate 

e/ou confluência. 

 Nesta linha de reflexão, ao abordarmos a relação entre corpo e espaço, sobre o 

caso das pessoas em situação de rua, percebe-se a existência de uma relação antagônica 

de abrigo e desamparo. Isso se dá quando consideramos que, no cotidiano das pessoas 

rualizadas, a rua, “espaço aberto da cidade que essa população ocupa” (FRANGELLA, 

2004, p. 12), se revela ser não apenas um lugar de passagem, mas também, e sobretudo, 

um lugar de morada e refúgio, representando um local de íntima vivência identitária. A 

rua se converte, assim, em um lugar de pertencimento, a saber, quem nela habita se vê 

como alguém que dela faz parte, indissociavelmente. Tal contato intenso e visceral, que 

com ela é, então, estabelecido em razão do profundo vínculo, criando provisoriamente 

novas delimitações territoriais, a rua acaba por figurar um ambiente indispensável e 

basilar para as suas sociabilidades e sustento para a manutenção da sua vida.  

 Percebido o espaço urbano também sob essa ótica, a rua é concebida ante à 

perspectiva de quem a efetiva como espaço circunscrito da prática de suas trocas sociais 

mais importantes e fundamentais, cuja relação se cruza com suas reflexões sobre si, suas 

memórias, aprendizagens, enfim, se cruzam com sua própria história de vida. Nesse 

sentido, Frangella (2004) aponta que os 

 
[...] habitantes das ruas se desdobram em circulações pedestres na cidade. 

Desprovidos de condições materiais e simbólicas que marcam as tradições 

identitárias convencionais – do mundo da casa e do trabalho –, desconectados 

das relações sociais intrínsecas a essas duas dimensões e mantidos nas fronteiras 

liminares da ordem urbana, eles criam uma dinâmica própria nas ruas. Nas 

contínuas andanças em busca de recursos de sobrevivência, vão marcando 

interações sociais práticas e simbólicas com os segmentos sociais que os 

circundam e novas territorialidades no espaço liminar. A partir da movimentação 

pedestre, o morador de rua também alarga seu universo de interlocuções com o 

cenário institucional no qual busca parte de seus recursos e amplia assim seu 

circuito geográfico na cidade. (FRANGELLA, 2004, p. 12, grifos nossos)  

 

Dessa dinâmica própria criada nas ruas, a qual guarda peculiaridades como o 

rompimento com a logística pedestre convencionalizada pelo uso tradicional, cumpre 

levar em conta sua contraproposta à circulação urbana ordenada pelo comércio e pela 
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economia, considerando que tais instâncias conformam as cidades dentro de 

territorialidades distintas e preestabelecidas. 

Ao pensarmos que a ocupação dos espaços realizada pelas pessoas em situação 

de rua redefine as possibilidades de utilização dessa espacialidade (FRANGELLA, 

2004), agindo com sua corporalidade para além dos projetos arquitetônicos urbanísticos 

e das políticas corporativas e organizacionais, seus corpos vêm a ter nas calçadas, nos 

parques, nas marquises, nos espaços debaixo de pontes, viadutos etc., um lugar de 

vivência diária enquanto morada. Porém, ainda que figuras inteiramente urbanas, as 

pessoas rualizadas se veem segregadas do reconhecimento social da cidade. Dito isso, 

pensemos na definição de corpografia trazida por Nascimento (2019) em diálogo com 

as autoras Brito e Jacques (2012): 

 
A corpografia é um conceito elaborado [...] por meio de referências da Dança e 

da Arquitetura, com o intuito de construir uma alternativa à ideia de “cidade 

espetáculo” (Guy Debort, 1997) e ao império dos projetos arquitetônicos nas 

grandes cidades. Segundo as autoras, estes projetos – que produzem cidades-

outdoors – não facilitam a circulação de pessoas, não viabilizam a ocupação de 

espaços públicos para os citadinos e desencarnam a cidade, descolando-a dos 

corpos dos sujeitos urbanos. (NASCIMENTO, 2019, p. 2, grifo nosso) 

 

Se o conceito de “corpografia se traduz num modo diferenciado de sentir a 

cidade por meio de intervenções e performances estéticas e artísticas que provocam, 

rechaçam, questionam a espetacularização das metrópoles contemporâneas” 

(NASCIMENTO, 2019, p. 2), a presença das pessoas rualizadas parece fazê-la por meio 

do despojamento dos seus corpos em suas calçadas (e tantos outros logradouros 

urbanos), por meio da sua quase que aderência a elas, por sua circulação errante e por 

sua permanência, muitas vezes, ininterrupta nas ruas. Todavia, no que diz respeito às 

pessoas rualizadas, esse descolamento dos corpos dos sujeitos urbanos na arquitetura 

citadina, disposto pelas autoras, se daria em relação aos lugares não sensíveis à sua 

presença – lugares que as negam, lugares que as ignoram, lugares que as invisibilizam.   

Seria difícil pensar em alguém que possui mais a cidade no corpo do que as 

pessoas em situação de rua. Nelas estão as marcas do seu cinza, de seus descartes, de 

seus interditos. Por meio dos corpos das pessoas rualizadas é representada a sua posição 

de classe, então, de sua identidade social, mais precisamente quando em situação abjeta 
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e andrajosa. Se a estética da ginga, advinda dos Parangolés6 concebidos por Hélio 

Oiticica, os quais, “segundo Jacques, criam a ideia da incorporação da obra no corpo e 

do corpo na obra que se realiza por meio da dança” (NASCIMENTO, 2019, p. 1), a 

estética das pessoas em situação de rua viria a ser a estética da incorporação da cidade 

no corpo e do corpo na cidade por meio da dança da sua errância, da exposição abjeta de 

seus corpos, da subtração material, social e moral, do incorporar-se daquilo que é 

residual – papelões, sacos plásticos, roupas descartadas por outras pessoas, restos de 

toda sorte e tantos outros insumos postos de lado por alguém.   

Compreendemos ser importante destacar que para aquele(a) que está na rua, esta 

se torna um lugar de pertencimento e identificação, ela passa a ter, assim como versa 

João do Rio (1908 [1995]) em sua obra A alma encantadora das ruas – se considerada 

como centro de os seus afetos, jogos sociais e possibilidades de agência – uma alma7. 

“Ora, a rua é mais do que isso, a rua é um fator da vida das cidades, a rua tem alma!” 

(RIO, 1995, p. 4). A rua passa, portanto, a ter um outro trato simbólico. Em tal 

perspectiva, – “Nós aqui dessa praça, moço...” –, declaração realizada por uma mulher 

em situação de rua, Clarice era o seu nome, que conversei por ocasião de tê-la abordado 

para lhe oferecer um lanche e um pouco da minha escuta, se assim ambos ela quisesse 

(e o quis, digo) viria a assinalar, na materialidade da voz, o traço de intimidade em 

relação ao lugar em que está e se reconhece como pertencente.  

Desse modo encarada, a rua se faz mais do que um local por onde apenas se 

passa e se circula, pois ela é reconhecida não pelo olhar de um transeunte ordinário, 

mas, sim, pelo olhar circunstancial de um habitante. Faz-se a rua um ambiente de troca, 

de interação, se não contínua, com considerável frequência. Para quem nela passa a 

morar, não são mais o bairro, a escola ou o local de trabalho os lugares de familiaridade 

cotidiana, ou seja, lugar de trato íntimo, mas, a rua, e esta como morada que o corpo 

habita, dorme, acorda e permanece, sem ter para onde voltar, a não ser a mesma rua. A 

rua de seus relacionamentos, tensões e conflitos, a rua de suas perspectivas limitadas, 

dos sonhos que esbarram nas calçadas, e, não raro, na violência seguida de morte. A rua 

de suas conversas e, por que não, de seus amores e desamores, a rua de sua resistência. 

                                                 
6 Parangolés, “consistem basicamente em capas de tecidos coloridos para vestir, dançar, ‘incorporar’, ou 

ainda bandeiras, tendas, estandartes coloridos, que fundem elementos como: cor, poesia, fotografia, dança 

e música, e pressupõem uma manifestação cultural coletiva.” (BRITTO; JACQUES, 2012, p.51).   

 
7  Termo que no Latim significa “o que anima”, e que tomamos aqui como aquilo que dá movimento. 
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Torna-se a rua, relativamente, um lugar identitário de quem a estada se faz pontuada 

pela perspectiva de quem nela se acomoda (na acepção de caber, de oportunamente se 

encaixar), circunstancialmente, por um certo parâmetro de afinidade, proximidade e 

reconhecimento, e/ou conformidade, em outros termos, a rua se torna um local de 

pertencimento, cujo morador se identifica (SOUZA; LOVISOLO, 2009, p. 12). 

 Por não ser, assim, a rua para as pessoas rualizadas tão somente um lugar por 

onde se transita, a saber, um logradouro a mais disperso em meio à paisagem citadina, 

ela contém uma representação identificante diante da dinâmica sociocultural que as 

envolve, posto que não seja correta a afirmação de que “a rua em si crie uma 

determinada identidade; mas que ela é um espaço identitário, na medida em que grupos 

criam classificações, estereótipos, programas etc., que elaboram uma identidade 

homogênea fundada em experiências heterogêneas” (SILVA, 2010, p. 133).  

Para as pessoas rualizadas, a fisicalidade das ruas se converte, singularmente, em 

um lugar em que seu corpo encontra destino para o seu sono e, por conseguinte, para o 

seu acordar, atônito, amiúde. É ela, em tal perspectiva, um lugar reformulado e 

ressignificado, decerto. Lócus onde se deita e se recolhe (ou seria desaba) o corpo, esse 

seu corpo tão, a olhos vistos, invisíveis. Um lugar de repouso, de descanso para o corpo 

que muito já andou, muitas vezes assolado pela fome e pelo frio, muitas vezes fustigado 

pelo destrato. Sua cama é uma superfície estruturada ou forrada com materiais que 

encontram avulsos em suas andanças muitas: superfície desoladora e opressiva sobre a 

qual deita o drama aflitivo do seu corpo em desengano, em angustia crônica. De igual 

modo, se faz o seu colchão destituído de aconchego, composto basicamente de um 

estrado de concreto coberto de descaso. Assim – das ruas aspiradas para dentro dos 

pulmões, na franja de dias em que esquece o que é novo, sem quarto ou sala a serem 

preenchidos pela luz do dia a cintilar a pele, de um corpo em suspensão, submerso – a 

céu aberto, contraditoriamente, se faz o seu abrigo, o seu refúgio, o seu leito em 

transitórios repousos. Leitos dilacerantes, feito leitos de rio no qual afunda, e que levam 

suas dores do dia. Levam os olhares duros, as humilhações, o orgulho ferido, as pedras 

fincadas na carne, as perdas e os danos. Leitos de rio, como espaço ocupado pelas águas 

quebradas em pedaços vertidas do seu chorar muitas vezes sozinho, caminho por onde 

percorre seus dramas e percalços, seus silêncios – “rios sem discurso”, fios d’água 

desaguando a sós: 
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Rios sem discurso 

 
Quando um rio corta, corta-se de vez 

o discurso-rio de água que ele fazia; 

a água se quebra em pedaços, 

poços de água, em água paralítica. 

Em situação de poço, a água equivale 

a uma palavra em situação dicionária: 

isolada, estanque no poço dela mesma, 

e porque assim estanque, estancada; 

e mais: porque assim estancada, muda, 

e muda porque com nenhuma comunica, 

porque cortou-se a sintaxe desse rio 

o fio de água por que ele discorria. 

 

 *  

 
O curso de um rio, seu discurso-rio, 

chega raramente a se reatar de vez; 

um rio precisa de muito fio de água 

para refazer o fio antigo que o fez. 

Salvo a grandiloqúência de uma cheia 

lhe impondo interina outra linguagem, 

um rio precisa de muita água em fios 

para que todos os poços se enfrasem: 

se reatando, de um para outro poço, 

em frases curtas, então frase e frase, 

até a sentença-rio do discurso único 

em que se tem voz a seca ele combate. 

 

                   
                                                                                              João Cabral de Melo Neto 
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 À guisa de ilustração, e no intento de se buscar compreender as sociabilidades 

dos habitantes de rua, principalmente, pelo viés das suas práticas linguísticas, incluindo 

seus silêncios, é que nos interessa a citação do primoroso poema Rios sem discurso, do 

grande escritor pernambucano João Cabral de Melo Neto (1994, p. 350-351). 

Realizamos tal menção devido à admirável e refinada reflexão tecida pelo poeta no 

âmbito da correspondência existente no contato entre o rio, o fluir das águas e o fluir 

das palavras, a compor, por fim, o fluir do discurso no decurso desse contato, bem como 

através dele8.  

 O poema, nesse ponto de vista, nos possibilita a leitura de que seus versos 

propõem a discussão cuja palavra/fala quando então apartada e em estado de 

isolamento, pulverizada, assemelha-se aos rios no durar da estiagem, quiçá, os rios 

nordestinos, que, de tempos em tempos, sucumbem à seca, em que a palavra “isolada, 

estanque no poço dela mesma,/ e porque assim estanque, estancada;/ e mais: porque 

assim estancada, muda,/ e muda porque com nenhuma comunica” – se faz em rios sem 

umidade, secos da mesma palavra, ausentes do verbo, emudecidos.  

Dessa interpretação, e tomando o rio como metáfora do homem, no qual o fluxo 

do rio são suas palavras/sua fala/seu discurso, podemos depreender que sem tal fluxo, 

portanto, sem comunicação, não há possibilidade de curso para o discurso. Assim, 

quando, no curso das águas/fala/discurso, o perfilar dos seus “fios de água”, se 

fragmentam e se dispersam, isolados, deixam de correr, de chegar ao outro – 

rio/homem, estancam-se, silenciam. Interrompido, então, o fluxo deste rio, desse 

homem, desse sujeito falante, sua água, assim estancada, torna-se “paralítica”, 

imobilizada e estática, no formar das poças que não se comunicam, deixam de fluir, não 

resultam em fluxo. Umas das outras, tais poças, homens e mulheres que se isolam 

uns/umas dos/das outros(as) – num tal processo de secamento, encerram-se, sem, assim, 

construir, em conjunto, o fluxo da expressão/mensagem, das águas, da linguagem 

enquanto fala, que, por meio das relações, faz nascer o discurso, o “discurso-rio” – fluxo 

do discurso. Curso que deixa de correr, de discorrer, de discursar. Deixam de se juntar, 

aguas e rios, em uma única corrente, posto que heterogenia. Deixam, no desencontro de 

as suas águas, de confluir. 

                                                 
8 Os tópicos língua, linguagem e discurso serão mais propriamente desenvolvidos nos itens seguintes. 
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 Diante de toda a belíssima construção metafórica composta por João Cabral, 

podemos considerar que o fluxo do discurso se desdobra e transcorre através do 

encontro, a saber, do contato de uma variedade de fios d’água, que, juntos, podem 

correr, discorrer, mutuamente tomando corpo, reciprocidade, confluência dos rios – a 

própria interação. 

 Como destacado no início deste capítulo, a situação de rua diz respeito a um 

fenômeno multifacetado. Quanto a isso, e no esforço de se tentar compreender como 

aqueles que vivenciam essa situação ocupam os espaços urbanos, no limite comum 

entre seus corpos e tais espaços em seus aspectos sociais, foi que acreditamos, para fins 

de recorte, ser relevante incluir a reflexão de como a presença das suas práticas 

linguísticas e suas práticas de silenciamento estão, relativamente, imbricadas no 

contexto desse fenômeno.  

 Isso posto, acreditamos ser um dos pontos analíticos da pesquisa a convergência 

entre as possibilidades de ocupação dos espaços urbanos pelos corpos das pessoas em 

situação de rua, assim como a sua errância na busca por sobrevivência, e a forma como 

propriamente as suas práticas linguísticas estão imbricadas na esfera das suas 

experiências sociais cotidianas, histórica e culturalmente marcadas e situadas. Nessa 

perspectiva, refletir acerca das suas práticas linguísticas, o que nos leva a explorar quem 

seria o falante em situação de rua trazido à discussão, requer, necessariamente, um 

olhar atento para a própria experiência da sua corporalidade no espaço público urbano. 

Assim, se faz indispensável pensar nas práticas linguísticas conjuntamente com 

o pensar sobre as territorialidades em que os corpos também produzem relações com o 

outro e provocam práticas sociais construídas linguisticamente.  

Quanto à atuação do corpo nas questões de língua e linguagem, Pennycook 

(2006), a partir de Shusterman (2001) diante do seu conceito de “virada somática”, 

aponta que a virada linguística, voltou-se para a questão da corporeidade, enumerando, 

para tanto, três dimensões cruciais que contribuíram para a importância dessa mudança, 

sendo elas: “uma reação contrária ao idealismo logocêntrico do pós-estruturalismo, a 

tentativa de recuperar os domínios do ser que foram extirpados pela filosofia 

racionalista e a demanda política, principalmente a feminista, de considerar nossa 

presença física” (PENNYCOOK, op. cit. p. 79). Assim, diante dessa virada em face ao 
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corpo e todas suas possíveis multiplicidades de abordagens, o corpo se faz presente e, 

consequentemente, se faz presentificado.  

Entende-se aqui a importância de se colocar em destaque nesse estudo as 

questões relativas às condições e biografias de vida, esta última, propriamente 

relacionada à estada nas ruas, e, pontualmente, quando se encontra como travessia em 

direção a elas. Considera-se, para tanto, os mais diversos espaços e processos de 

socialização (quando estes encarados sob o ponto de vista da antropologia e de seus 

aspectos culturais). Tais processos vêm a promover a distinção dos sujeitos em 

categorias e agrupamentos, logo, os enquadram em um sistema de relações sociais, de 

interações recorrentes entre seus sócios em uma noção identitária coletiva comum 

(JOHNSON, 1997, p. 118), cuja relação corpo, espaço, linguagem e sociedade, assim 

como história e cultura se evidencia.  

 Nesse sentido, os estudos linguísticos contemporâneos retomam e, 

relativamente, atualizam o conceito de habitus em Bourdieu (2008), destacando “achar 

útil pensar o ‘campo’ como um habitus, em vez de como um lugar, um grupo de 

disposições corporificadas e práticas” (CLIFFORD, 1997 apud PENNYCOOK, 2006, 

p. 79).  

Assumimos que uma pesquisa que pretende pensar a pessoa em situação de rua 

enquanto sujeito falante situado, redimensionando-o e relativizando-o sob a noção de 

falante em situação de rua, necessita se concentrar nas suas interações e práticas 

linguísticas corporificadas, e, em determinado plano, sobre o modo como ocupam os 

espaços citadinos no âmbito dessas interações e práticas em sua quotidianidade, o que 

demanda aproximar-se, como já dito, dessa mesma quotidianidade. Portanto, se faz 

necessário estar na presença dos indivíduos que nesses espaços desenvolvem as suas 

mais diversas atividades e possibilidades de agência, em sentido filosófico, sua 

capacidade de interferir no mundo. Entende-se aqui que tais atividades e agenciamentos 

se encontram compreendidos dentro de suas respectivas representações sociais, as quais, 

por certo, respondem a uma dimensão histórica e sociocultural, então, dizem respeito à 

dinâmica que o grupo negocia socialmente entre si e com outros grupos que atendem 

por outras identidades e demandas.  
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 Para esta pesquisa, as questões mais atinentes, em vista disso, dizem respeito à 

tentativa de articular a pluralidade de experiências que se apresentam nos diversos 

modos de sociabilização, dos quais a língua também faz parte, advindas do habitus das 

ruas (BOURDIEU, 2008). Reconhecemos, pois, a necessidade de se contemplar os 

distintos contextos sociais em que as manifestações corporais e linguísticas se 

apresentam no processo da comunicação humana, assim como se atualizam e se ajustam 

diante de cada uma das suas finalidades. Em relação a este ponto, podemos pensar, a 

título de exemplo, na estratégia do habitante de rua que vivencia a mendicância utilizar-

se do pedido de esmola – associado a uma postura corporal debilitada, de um corpo 

abjeto – a qual está compreendida na dinâmica dos jogos e atuações representacionais, 

portanto, teatralizadas e construídas em arena pública. Com respeito a esse aspecto, se 

faz pertinente salientar que para se  

 

[...] compreender a corporalidade dos habitantes de rua, é preciso entendê-la na 

interface desse corpo com o espaço urbano, ambas dimensões geográficas e 

sociais por meio das quais a existência dessa categoria é possível. [...] Para tanto, 

cabe indicar que a rua não é vista aqui como um mero logradouro. [...] ela é antes 

considerada como um espaço urbano sobre o qual se constroem um conjunto de 

ações que atribuem sentidos de lugar e pertencimento, podendo estes sentidos ser 

múltiplos e mesmo divergentes. (FRANGELLA, 2004, p. 14) 

 

 Assim, refletir sobre as demandas impostas pela vida nas ruas pode nos levar a 

traçar alguns rastros e marcas manifestas na corporalidade do ator rualizado, e, por 

conseguinte, como todas as instâncias implicadas nessa vivência podem interferir, 

marcadamente, nas suas práticas linguísticas.  

 

2.1 Do contato com o campo  

 

 

 A constituição dos grandes centros urbanos modernos, dentro dos processos de 

reestruturação produtiva e ajustes estruturais circunstanciados pela globalização, cria 

uma conjuntura que tende a favorecer o alcance de trabalho e subsistência. Por conta 

disso, acaba por gerar condições propícias para, assim como apontam os geógrafos 

Milton Santos e Maria Laura Silveira (2008b, p. 286), na obra O Brasil: território e 

sociedade no início do século XXI, “receber e acolher gente pobre e lhes oferecer algum 
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tipo de ocupação (não propriamente empregos)”, e, consequentemente, condições para a 

concentração de uma considerável quantia de pessoas em situação de rua.  

 Diante desse quadro, “amplia-se a variedade de tipos econômicos, culturais, 

religiosos, linguísticos, multiplicam-se os modelos produtivos, de circulação e de 

consumo, segundo qualificações e quantidades, e também aumenta a variedade de 

situações territoriais” (SANTOS; SILVEIRA, 2008b, p. 287, grifo nosso). Nesse 

sentido, com um acento nos processos de reestruturação produtiva tendo em vista as 

condições das pessoas em situação de rua frente a tais fenômenos, a socióloga Maria 

Lucia Lopes da Silva considera que o Brasil realizou 

 
  

[...] o seu ajuste estrutural, sobretudo entre a segunda metade da última década 

do século XX e o início deste novo milênio, tendo como metas a reestruturação 

produtiva, a reorientação do papel do Estado, a financeirização do capital, sob 

diretrizes neoliberais. O ajuste, sob condições subordinadas, provocou mudanças 

no mundo do trabalho, cujos efeitos mais evidentes são o agravamento do 

desemprego, da precarização das relações e condições de trabalho e a queda da 

renda média real dos trabalhadores. Esses efeitos produziram uma expressiva 

superpopulação relativa que alimentou a elevação dos níveis de pobreza e graus 

de vulnerabilidade da classe trabalhadora.  Nesse contexto, tornou-se cada vez 

mais expressiva a presença de pessoas em situação de rua nos grandes centros 

urbanos do país. Indivíduos e famílias em situação de extrema pobreza marcam 

fortemente o cenário das ruas das cidades, na luta pela sobrevivência. (SILVA, 

2006, p. 16) 

 
 
 Em observação direta, ao circular pelo bairro da Mooca, zona leste do município 

de São Paulo, centro financeiro do Brasil, em itinerários que se deram ao longo do dia, 

manhã, tarde e noite, foi possível perceber, por exemplo, que pela manhã e tarde, muitas 

das pessoas em situação de rua com as quais me deparei se limitaram a esmolar e a 

vasculhar lixeiras, algumas poucas permaneciam deitadas em alguma rua menos 

movimentada, algumas caminhando absortas com seus cobertores (registro que me topei 

com diversos destes abandonados pelas ruas e praças). No entanto, a literatura 

antropológica corrente sobre habitantes de rua diz serem diversas as expressões do estar 

na rua no âmbito da sua subsistência, chegando determinados indivíduos desse 

segmento social, em alguns casos, a comercializar objetos encontrados em suas 

andanças9. Atividades que, portanto, vêm a ser o provimento de algum grau de renda, 

mesmo que mínima. Obtive essa constatação ao conversar com uma pessoa em situação 

                                                 
9 Assinalo que no lusco-fusco, assim como à noite, não notei ações desta natureza.  
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de rua que por algumas vezes observei oferecendo objetos aos passantes, dizendo serem 

materiais adquiridos pelas ruas ou em pontos irregulares de descarte de lixo.   

 Quanto ao durar da noite, observei que, em sua maioria, as pessoas que em tal 

região habitam na qualidade de pessoas em situação de rua ficam à procura de lugares 

para a proteção de seus corpos, refugiando-se debaixo de marquises, viadutos, toldos e 

coberturas de comércios. Isso se dá, possivelmente, por ser esta região, em grande parte, 

restrita ao comércio, pela noite ela se esvazia, tornando-se, então, um propício lugar de 

recolhida para tal população. Constatei que a própria calçada do metrô Bresser/Mooca 

(referente ao Lado Sul da linha), que é uma rota dos alunos das escolas da região, os 

quais frequentemente são vistos em grupo, é, em certos pontos, bifurcada entre os 

passantes e pessoas em situação de rua que lá se protegem das intempéries do tempo 

para dormir ou descansar. Em tal caso, essas pessoas se utilizam de colchonetes, 

cobertores, lençóis, travesseiros, papelões, plásticos (estes, em certas ocasiões, 

improvisados em forma de tenda, que acabam por bloquear alguns espaços das calçadas 

rentes à parede). Observo que pessoas em situação de rua também puderam ser vistas, 

agora em número reduzido, nesse local também durante a manhã e tarde.   

 A respeito ainda do período noturno, certa ocasião, em conversa com um grupo 

de três indivíduos rualizados que abordei no intuito de realizar algumas perguntas, 

encontrando-se eles nessa calçada do metrô Bresser/Mooca, a qual estava relativamente 

limpa na delimitação de sua ocupação10, me foi dito por dois deles (destes um estava 

brincando com um cachorro de pequeno porte, –“É meu companheiro!”–, disse ao ser 

perguntado sobre o animal) que estavam no momento ali por não terem encontrado 

vagas nos albergues e casas de acolhimento em que, por vezes, costumavam ficar. O 

outro estendeu um pouco mais sua fala, formulando como um pouco mais de 

desenvoltura (exalava um forte odor de álcool, apresentava olhos avermelhados e, 

visivelmente, distantes), me disse não se adaptar a esses locais e já ter passado por 

vários deles, em tal caso, não apenas na cidade de São Paulo, citando-me ter passado 

por Minas Gerais e Bahia, sendo ele natural do Rio de Janeiro, e ainda que preferia ficar 

constantemente na rua. Porém, finalizou me dizendo que reconhece o apoio e a 

assistência que há em muitos desses lugares. Este último calçava chinelos, desgastados, 

                                                 
10 Pontuo isso, porque pude presenciar diversos espaços ocupados em que a presença de habitantes de rua 

era marcada também por um acúmulo de descartes, aparentemente, por eles mesmos produzidos.  
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enquanto os outros dois calçavam sapatos, diferentemente destes, seu zelo corporal se 

encontrava em estado mais precário e marcado, sendo possível depreender que sua 

assiduidade aos albergues da cidade, realmente, ocorria com pouca ou nenhuma 

frequência, uma vez que, diferente das ruas, lócus faltoso de adequação, assim como de 

espaços sanitários, nesses lugares é possível assear-se com certa regularidade.  

Em relação à questão do cuidado com o corpo, Frangella (2004) examina 

atentamente as representações e distinções sociais que eles revelam no universo desse 

contingente urbano, conferindo que são diversos os elementos que se destacam entre os 

modos como o corpo rualizado se dá também à visibilidade no cotidiano das ruas. 

Quanto, por exemplo, ao aspecto e proteção dos pés daqueles que se encontram há um 

tempo já extenso de vivência em condição de rua, a socióloga coloca que os modos com 

os quais os pés se apresentam acabam por se moldar “à heterogeneidade da circulação 

na rua, criando uma sutil diversidade, constituída de acordo com o grau de sujeira e com 

a facilidade ou dificuldade de acesso a sapatos” (FRANGELLA, 2004. p. 135). 

Relativo ainda a esse ponto, enriquecendo a abordagem, Rui (2012), aponta que 

 
[...] as marcas da sujeira dizem respeito não apenas ao tempo que estão nas ruas, 

mas também à gradual vinculação até o ponto de apropriar-se delas como 

moradia [...]. Aqueles que são recém-chegados às ruas, ou aqueles que procuram 

albergue [...] ou mesmo os que ficam nela por breves períodos têm uma 

aparência bem mais asseada e, consequentemente, menos marcada. Nesse 

sentido, quanto maior o contato com a casa ou com as instituições, maior o 

cuidado com a própria feição. (RUI, 2012,  p. 265) 

 
 
 A conversa durou cerca de meia hora, nela acredito ter sido possível depreender 

dois importantes aspectos que se apresentam frente à vida nas ruas: procura por espaço 

(para dormida, convivência e sociabilização) e adaptação a um novo modo de ser e 

estar no mundo. Com efeito, tais elementos põem em discussão, através do próprio 

nomadismo, a relação pessoas rualizadas/rua e pessoas rualizadas/instituições, a saber, 

vida propriamente nos moldes da rua e vida que se alterna entre a rua e a condição 

albergal, e, ainda, entre a rua e a condição de acolhimento, esta promovida pelas casas 

de acolhida11. Relacionado a este aspecto, Frangella (2004, p. 13) assinala que “[...] a 

                                                 
11 Pontuo aqui a diferenciação entre a condição albergal e a de acolhimento, pois albergue e casas de 

acolhida possuem distintas características, sendo que o albergue está mais relacionado à pernoite, já as 

casas de acolhida possuem critérios relacionados mais à tentativa de reinserção da população de rua à 

sociedade.      
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condição nômade dos habitantes de rua inscreve uma singularidade de resistência e de 

reformulação de signos no espaço urbano”.  

 Nessas conversas, tais indivíduos me relataram, ainda, que por ali também 

passam aqueles que entregam alimentos, como sopas, pães, cafés etc., – “É muito 

comum virem grupos de pessoas distribuindo ajuda por aqui. Elas vêm com doações de 

todos os tipos que você pode pensar, é algo bastante frequente. Trazem cobertores, 

roupas, comida.” –, disse-me um deles, – “Muitos demonstram carinho e afeto, escutam 

um pouco a gente, outros entregam sua colaboração, e logo deixam o lugar” –, relatou-

me outro.  (Diário de Campo – Fev. de 2018).  

Em relação a essa questão da assistência, vale ressaltar que pude ouvir de outros 

grupos, também de pessoas em situação de rua, dos quais me aproximei em diferentes 

dias12, que muitas entidades tanto relacionadas a pastorais, Organizações Não 

Governamentais (ONGs) e diversas outras organizações filantrópicas, atuam no sentido 

de orientá-los e encaminhá-los para a Rede Socioassistencial e Psicossocial.  

Nesse meu fluir pela cidade, em que andei, vi, escutei (sendo também escutado) 

e escrevi, detectando presenças, detalhes, alternando-me entre a observação e a 

abordagem, testemunhando e ouvindo – cenas, cenários, diálogos, ora tomando notas do 

que fora visto e do que me fora dito, ora guardando na memória para ser redigido em 

tempo posterior13, cumprindo sua devida escrita, percebi estar me dedicando a um 

ensaio etnográfico que necessitava ser entendido como um ato de 

                                                 
12 Quanto a isso, assinalo que procurei, em minhas aproximações na rua, perceber a possibilidade de 

abordagem diante da correspondência de olhares e empatia frente às primeiras palavras e gestos. Com 

isso, busquei chegar perto na qualidade de quem procurava estabelecer contato em presença de quem se 

mostrava aproximável, daí se deram minhas apresentações como sujeito pesquisador. Coloco aqui esta 

questão porque considero que ao perceber que, diante de algumas reações adversas, eu havia de descobrir 

uma maneira viável que possibilitasse a minha interação com eles, sobretudo buscando perceber suas 

disposições e respeitando o fato de que, em alguns casos, não se “abriam” para uma possível conversa. 

Neste ponto, Rui (2012), ao observar as relações que estavam em jogo quando realizou visitas em um 

importante ponto de venda de drogas junto aos redutores do PRD/Campinas, relata que, para tal: “ia 

percebendo quando estavam sendo feitas as negociações, quando a nossa aproximação não era bem-vinda 

– o que me fez desenvolver um conhecimento sensível para encontrar o modo certo de adentrar naquele 

espaço e de iniciar uma conversa" (ibidem, p. 46). 
 
13 Deste último procedimento, procurei incutir, em texto escrito, aquilo que me pareceu, no momento, ser 

mais atinente ao estudo. Para isso, atentei, preferencialmente, para a captação do conteúdo contextual do 

que me estava sendo dito, do que para a forma exata e sequencial das falas, mesmo porque muitas delas 

me chegavam reduzidas a fragmentos e imprimidas de certa vaguidão. Assim, nessas específicas ocasiões, 

minha opção foi pelo não uso de gravadores para a captação dos relatos, o que, forçosamente, me 

conduziu a editar seu todo. Tal experiência, de modo semelhante, foi vivenciada por Frangella (2004), ao 

relatar ter estado diante de respostas que lhe foram bastante vagas e cerimoniosas, tendo outras dadas à 
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[...] rever a sequência dos episódios testemunhados e vividos pelo observador, 

decorrentes da sequência de seus deslocamentos e posicionamentos e que estão 

sendo fixados na sequência com que os narra em seu texto. As diferenças entre o 

fluxo observado e o fluxo do texto, interferências do redator sobre o observador. 

(SILVA, 2009, p. 186) 

 

A sós pela cidade, me deparei com esses indivíduos e resolvi abordá-los para 

conversa, um procedimento em que o "observador encontra-se em ação. Seu trabalho 

não é contemplativo, é interacional. Encontra-se em ação, está situado e se desloca. 

Interage, na ação e como interlocutor" (SILVA, 2009, p. 186). 

 

2.1.1 Saindo da Estação de Metrô Bresser-Mooca 

 

São Paulo, 06 de abril de 2018  
(Data em que, pela primeira vez, saí à procura da  

casa de Acolhimento Arsenal da Esperança)   

 

 

É início de tarde, na qualidade daquele que observa, desço na Estação de 

Metrô Bresser-Mooca, local indicado como uma das proximidades do meu 

destino – o Arsenal da Esperança. Saindo da estação, ao me encaminhar em 

direção a tal instituição, uma casa de acolhimento, detive-me alguns instantes 

em uma de suas duas saídas, a qual oferecia – do alto de uma plataforma 

constituída pelo encontro de duas breves rampas – ampla visão de uma grande 

e movimentada avenida que dá acesso ao local de minha procura. A outra, 

mais fechada, aparentemente menos atrativa comercialmente por seu turno, 

sensivelmente menos limpa, um outro tratamento parecia lhe ser dado – 

impressão que tive. Foi por esta que primeiramente me dirigi. Soube, logo 

depois, não ser a mais indicada. Realizei, então, o caminho de volta. Ao 

mesmo passo em que observava o vaivém impessoal dos que entravam e 

saíam do metrô, procurava realizar a visualização de possíveis usuários do 

lugar ao qual me dirigia. Para tanto, meu olhar teve que atender a um 

estereótipo dos sujeitos em questão. Pedindo informações, vim a saber que a 

casa de acolhida que procurava se encontrava a uma quadra dali, tendo, agora, 

como referência uma universidade de certo prestígio. Contrastes da cidade 

grande. (Diário de campo) 

 

                                                                                                                                               
fragmentação, que, segundo a pesquisadora, “por vezes, emergia um silêncio que superava as falas”, 

(ibidem, p. 18 grifo nosso), cujo recurso encontrado para sua apreensão “foi anotar os diálogos e relatos 

posteriormente e dobrar a intensidade de observação das interações analisadas” (ibdem). 
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Chegando próximo ao meu pretendido destino, a instituição Arsenal da 

Esperança, que se confirmaria mais tarde com lócus onde eu desenvolveria parte desta 

pesquisa, já pude notar pessoas com características similares às de quem poderia estar 

em situação de rua, indicadas, sobretudo, pelo manifesto pouco cuidado de si, pelas 

roupas aos andrajos e pelo comportamento, marcado pela aparente disposição 

ensimesmada, também pelas cabeças muitas vezes baixas, encaminhando seu olhar para 

os cantos, para o longe. Notei presenças. 

Continuando meu andar, passo, lentamente, em frente a um bar de aparência 

alternativa; diante dele três jovens, três rapazes, um deles, observara passos atrás, havia 

dado um cigarro para um suposto habitante de rua que deles havia se aproximado, o 

olhar não, esse não se viu sendo dividido (de nenhuma das partes, esclareço, indicativo 

da dificuldade da troca humana, sensível, evidenciando, assim, que a troca material não 

pressupõe ou suscita, necessariamente, envolvimento, assim como as trocas comerciais), 

também não responde ao agradecimento, pude notar ao passar por eles. Assim, percebi o 

cigarro deixado em sua mão como a moedas que são dispensadas ao pedinte, entoando a 

porção de verba que vale a sua retirada, que num bom tom de palavra poderia se 

equivaler a: “Tome esse cigarro/essas moedas, e saia logo daqui!”.  

Nesse fragmento de interação, nesse flagrante da “narratividade urbana” 

(ORLANDI, 2001), os alinhamentos que se constituíram não respondem a um critério 

de ocorrências que vêm a compor uma conversa, uma vez que, em tal situação, os 

envolvidos não se dispuseram a se engajar para tanto, não chegando, de mesmo modo, a 

constituir um encontro, pelo motivo de não apresentar uma disposição mútua de 

orientação conjunta diante do comprometimento de suas faces. Dessa forma, a 

ocorrência acima descrita se enquadraria naquilo que Goffman (2013, p. 13-20) concebe 

como situação social, porquanto os indivíduos envolvidos estavam na presença 

imediata um do outro. A pessoa em situação de rua se retirou logo após. 

 

Mais alguns passos, avisto uma construção à média distância, que, pela 

movimentação à sua porta, me sugeriu ser a entrada da casa. Sigo. Encosto 

por alguns instantes na parede de uma lanchonete referente à uma das 

esquinas da rua a ela coincidente – encurto minha visão, uma placa confirma 

que dele, realmente, se tratar – Arsenal da Esperança. Detenho-me nesta 

esquina por alguns instantes, e por alguns instantes observo o movimento de 
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quem vem e que passa, de quem fica. Assim, atentando a nada querer em tal 

momento discriminar, medir ou classificar, posto que parece inescapável sua 

não realização, busquei – acreditando ser possível – ser conduzido por um 

estado mais ampliado de percepção. Um tipo de elucubração buscava, de 

consciência corpórea, e que se inclinasse, sugestivamente, a uma 

multiplicidade de perceberes, em diferentes perspectivas, a fim de gerar 

diferentes olhares que, então, tendessem a uma apreensão mais sensível e não-

linear daquela realidade. Deixei estar. (Diário de campo) 

 

 

Num exercício de deriva urbana (DEBORD, 1958), portanto, em uma 

experiência direta com a cidade, deixei que as próprias ruas – com toda a sua inflação 

de signos e significações – me indicassem o caminho a seguir, dei continuidade ao meu 

andar.  

 

 

Finalmente me deparo com sua fachada de muros altos, com sua calçada. Esta 

última visivelmente por muitos evitada, quando muito – passos acelerados, 

olhares alheados, se por medo, preconceito, pressa ou discriminação, difícil 

estabelecer, em tal momento, qual ou quais, não me debrucei à precipitação de 

tecer julgamentos rasos. A calçada da instituição se encontra ocupada por 

algumas dezenas de pessoas, que, então, aguardavam os portões da casa serem 

abertos. Poucas deitadas, vestidas de andrajos muitas, uma e outra 

aparentemente dormia, sentadas algumas, sozinhas, em duplas, trios, em 

grupos pequenos outras, indo e vindo as demais. (Diário de campo) 

 

 

Tais movimentações citadinas – presenças, poderiam ser abordadas, a partir de 

Magnani (2002, n.p), não como vistas em uma imersão no fragmentário, abstraindo suas 

disposições regulares e padrões, uma vez que para tal autor “não se pode delimitar uma 

única ordem, isso não significa que não há nenhuma; há ordenamentos particularizados, 

setorizados; há ordenamentos, regularidades”. 

À vista disso, presenças que, também distintivas, na, a partir e através da 

dinâmica das cidades aqui são pensadas como composição de corporeidades 

“constitutivas do espaço no sentido de produção de sentidos da cidade e usos dos 

territórios urbanos" (NASCIMENTO, 2019, p. 3). Então, presenças que se apresentam e 

constituem um cenário urbano de ações, de atividades, de pontos de encontro e redes de 

sociabilidade que ocorrem em um tipo particular de arranjo e ordenamento.  
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Nenhuma mulher fora reconhecida entre aqueles que em tal momento ali 

estavam e circulavam, e conversavam, e deitavam (viria a constatar 

posteriormente se tratar de uma casa de acolhida tão somente para homens 

adultos). E vejo uma tenda de lona levantada. Seu proprietário se confunde 

visualmente entre os que ocupam as calçadas e com os que com ele 

conversam, e conversam muito. Muita fala exaltada se nota. (Diário de 

campo) 

 

Assim, nos perguntamos quem, linguisticamente, seriam esses sujeitos falantes 

inscritos nas ruas.  Seriam, possivelmente, os corpos cotidianos de carne e osso em suas 

práticas sociais que “foram postos à margem em uma ciência que criou outridades com 

base em um olhar ocidentalista” (MOITA LOPES, 2006, p. 87-88), cuja leitura das suas 

possibilidades de produção de língua, fora daquela ocorrida entre seus pares, seria 

levada para a borda dos atravessamentos linguísticos e discursivos do todo composto 

pelo tecido social, para, assim, lá ficar nos limites conceituais de uma dita fala exótica? 

Seus corpos impregnados de chão, impregnados de sentidos, tão presentes e tão 

simbólicos e anônimos, no traçado de seus passos, no enunciar de as suas presenças. 

Desse modo, mais que o sentido da fala em seus diversos registros, tem-se o cruzamento 

entre espaço, sujeito(s) e sentido corporal de si/do outro, elementos de tal forma 

atravessados um pelo outro e de um para o outro a formar um continuum expressivo 

para a produção da própria fala em interação, ou mesmo para a sua não produção. 

 

 
Nessa banca alguns salgados para a venda. Próxima a ela vejo um rapaz 

comercializando bebidas destiladas em um caixote improvisado, algumas 

garrafas jogadas pelo chão – manifesto desalento. Rótulos de baixíssima 

qualidade – cachaça barata, muito barata, baratíssima, porém, de muito alto 

teor alcoólico. Lê-se: "Preço baixo ao bolso, mas de alto custo à alma, ao 

ânimo". Nesse momento, de pronto, me veio à mente um depoimento lido em 

uma revista alternativa de certo integrante do Movimento Panteras Negras, 

datada do findar dos anos de 1960, cujas palavras interpelavam –"Por que as 

bebidas alcoólicas são tão barateadas nos bairros periféricos onde os negros 

moram?" –, respondendo em seguida – "Porque querem cansar nossas mentes 

e enfraquecer nossos corpos, querem nos desestabilizar a ponto de nos 

apartarmos uns dos outros, querem-nos violentos e sem disposição!" –, algo 
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assim, pois o faço de memória, impossível desconsiderar. Nessa calçada, 

presencio muitos olhos com face às ilusões perdidas, distantes e absortos, 

também o riso que, dos lábios, ao que parece interditados, aparenta nunca vir 

por inteiro. No corpo, as marcas do abandono, do açoite das ruas, do chão 

seco e insalubre, dos vestígios deixados em seus pés advindos do roteiro de 

caminhadas, vezes longas, muito longas, das impressões reveladas na hostil 

frieza dos olhares, do vento e da fome, do encalço da memória. Muitos a sós, 

calados, num tal ajuntamento de homens e corpos se comunicando sem 

palavras, no entanto, transbordante são de conteúdos e sentidos, de 

narratividades. (Diário de campo) 

 

 

Nesse contexto social, ambiente de significações que, segundo Erick e Shultz 

(2013, p. 216-234), compõe-se diante da delimitação compartilhada e ratificada que os 

participantes constituem conjuntamente a partir das características das situações em que 

se encontram e agem, tendo tal delimitação como respaldo, vê-se de perto as 

possibilidades e opções singulares que a vida citadina proporciona. Em tal caso, “a 

existência de grupos, redes, sistemas de troca, pontos de encontro, instituições, arranjos, 

trajetos e muitas outras mediações por meio das quais aquela entidade abstrata do 

indivíduo participa efetivamente, em seu cotidiano, da cidade” (MAGNANI, 2002, n.p). 

Isso colocado, observo que nesse contato, para que o olhar do pesquisador possa 

promover aproximações, é necessário aplicar-se, assim como dispõe Moita Lopes 

(2006, p. 87-88), a “projeto ético de renovação ou de reinvenção da nossa existência 

[...], e, ao mesmo tempo, a um projeto social e epistemológico, diferindo de muitas 

tradições que separavam a produção do conhecimento do ser social”.  

Nesse lugar, lócus de presenças, localizadas territorialmente na calçada de uma 

instituição de acolhimento, sobretudo, por meio da sua corporalidade (FRANGELLA, 

2004), nessa, então, delimitação espacial concreta (recorte este que não procura 

prescindir o contexto em que se encontra – a cidade, ao contrário, pois da sua incursão, 

em suas mais diversas referências, segundo Magnani (op.cit., n.p), necessita para 

“situar, avaliar, comparar o detalhe das etnografias”), percebo uma diversidade de ares, 

que vão desde posturas mais atentas e de confiança ponderada, de modo a sugerir mais 

saúde no olhar e nos gestos, até faces e corpos que desprendem profundo abandono, 

desabrigo e desalento. 
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Aos poucos me aproximo. Alguns estão à porta da instituição, inicio uma 

conversa com um deles. A breve interação se limita ao assunto referente a 

como que se dá a recepção de quem chega; com uma linguagem bastante 

atenta e esclarecida, Renato, usuário da entidade, me oferece úteis 

informações – bater na porta foi uma delas, antes me perguntou se procurava 

lá pernoitar em tal dia. Respondendo, disse a ele que não, e que tão somente 

gostaria de conhecer o local, porém, não lhe esclareci por quais motivos, não 

me pareceu, naquele momento, ser razoável. Bato, então, na porta. 

Prontamente, um dos seguranças me recebe, permitindo, ao me apresentar, 

que eu entrasse. Volto-me para os usuários que estão à porta, dou-lhes um até 

logo e entro. Realizando o devido contato com a casa, em que fiquei 

incumbido de agendar previamente minha visita com uma de suas secretárias, 

ao dela sair, reencontrei Renato ainda diante da entrada. Conversava com 

mais três pessoas – seus pares, presumi. Cumprimentamo-nos com um 

movimento de sim de nossas cabeças, agradeci-o novamente e segui para 

fazer algumas observações acerca dos entornos da instituição. (Diário de 

campo) 

 

 

Segui caminhando. Observava os diferentes segmentos sociais que, naquele 

instante, circulavam pelo quarteirão e cercanias. Esclareço que, nesse momento, me 

limitei às ruas que, então, davam acesso ao Arsenal. Muitos estudantes, pois há a 

presença de outra faculdade por ali (sabe-se da existência de escolas técnicas também), 

comerciantes, imigrantes estrangeiros de diversas nacionalidades, sacoleiros e 

ambulantes, transeuntes habituais, vendedores de rua, artesãos e, ora aqui ora ali, 

habitantes de rua. Destes, um dirigiu-se até mim enquanto, sentado, tomava notas nos 

degraus de um comércio – que, pelo estado de descuido, parecia não mais estar em 

funcionamento, sua aparência, a daquele que até mim se dirigiu, estava asseada, entre 

vinte e cinco e trinta anos era sua idade. Pediu-me alguns trocados, disse-me estar nas 

ruas há alguns dias e que costuma dormir no, até então, albergue, mas naquele dia, em 

particular, não iria conseguir se dirigir até lá no horário indicado, e, por não querer de 

novo se assujeitar às calçadas, gostaria de passar a noite em um pequeno pensionato 

próximo dali, com custo de dois reais o pernoite. Relatou-me também ter vindo de uma 

cidade interiorana à procura de emprego. Seu nome era Fábio. 

      “– Não aguento minhas costas depois de acordar da calçada!” – palavras soltas 

dele.   
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No narrar dos seus corpos nesses itinerários, percursos recorrentemente 

enredados a outros de semelhante natureza, estes atores sociais acabam por delinear 

sociabilidades heterogêneas, constituindo uma multiplicidade de agenciamentos 

urbanos, que transitam e transpassam por diversos meios para atingir sua finalidade de 

sobrevivência nas ruas.  

Assim, narrativas como a de Fábio podem ser apreendidas como trajetórias 

regulares no espaço de vida das pessoas em situação de rua, de modo a criar, assim 

como coloca Frangella (2004, p. 25), “uma inteligibilidade para seu deslocamento”. Dar 

escuta às suas histórias “se torna praticamente uma condição inicial para estabelecer um 

diálogo com esse segmento” (ibidem), uma vez que, ainda segundo a mesma autora, 

“essas narrativas revelam uma heterogeneidade de circuitos anteriores à sua situação de 

rua, e o reconhecimento da passagem para esta se faz quase sempre da mesma maneira”, 

posto que pontuais em sua particularidade. 

Quanto ao dizer sobre o estar asseado deste que me abordou como pedinte, vale 

considerar, ponderando acerca dos deslocamento e transições que as possibilidades de 

agenciamentos nas ruas podem lhes proporcionar, que as configurações imagéticas de 

quem habita a rua não se dão à fixidez (RUI, 2012). 

 

 

Frente, então, a essa minha breve andança primeira, percebi, posto que 

realizada de modo pouco abrangente dada a sua razão – para cada dia o seu 

propósito –, que meus passos teriam que passar por onde eles, os que se 

encontram em situação de rua, passam: teria que eu circular por onde eles 

circulam. E errante também teria que ser. Buscar perceber meu ponto de vista 

através de onde seus corpos, situados social e espacialmente, se movimentam 

e veem. Teria que, na medida que me cabia, andar por suas andanças. Andar e 

ver (e ouvir, e divisar). Sabendo que ao ver, visto também seria. E percebi que 

laços precisariam ser criados, e estreitados, pois tal vínculo se faz 

indispensável pelo caráter humano da pesquisa; uma vez que o objeto de 

observação é o próprio sujeito humano, e, em tal caso, em sua humanidade 

revestida das mais flagrantes vulnerabilidades e privações, permanentes riscos 

e declaradas ausências – profundas. E que teria que perceber as restrições, as 

fronteiras limítrofes, assim como os limiares – assimilá-los. E perceber os 

olhares e gestos, os espaços dados, as passagens abertas, as permissões. 

Assim, meio aos riscos assumidos e aos ainda a assumir, teria eu que, 

indispensavelmente, perceber a mim mesmo. Perceber a mim mesmo como tal 
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pesquisador e como sujeito, isso, sem prescindir, claro, de um necessário e 

amplo senso de alteridade, pois este se faz fundamental – absoluta 

necessidade. De tal sorte, percebi que precisava me deslocar, radicalmente, do 

lugar do passante, para poder, então, me assumir e me alocar como 

observador participante. (Diário de campo) 

 

 

Na cidade que nunca para, é difícil parar para ver (e ser visto), parar para 

escrever. Escrever o que foi avistado, o que fora possível ser rastreado, captado. Enfim, 

o que se fez sensível à visão do observador, inspirando sensibilidade ao seu olhar diante 

de todo seu elenco, de toda sua inflamação de signos e informações, de todos seus 

humores, vezes radiantes, vezes coléricos, e diante também de toda sua beleza, por 

vezes falseada. Nessa perspectiva, o conhecer da cidade se desenha diante do percurso 

do olhar do observador como a um “espaço sobre o qual se anda e de onde se recolhem, 

[...], sinais que merecem leitura [...] como um quadro no museu, para cuja contemplação 

adequada ele busca, com seus passos que tateiam no chão, o lugar ideal, o ângulo 

perfeito (SILVA, 2009, p. 174).  

Nesse ensejo, a movimentação é, ademais, um localizar-se. Em que, apesar do 

teor aporético que se apresenta, situar-se é mover-se.  

Porém, percebi que havia momentos em que eu precisava parar. E parado deixar 

que a cidade se movimentasse em relação ao eu corpo. Parar para, então, poder ver o 

que somente estando o corpo fixado num ponto se revela. Para poder escrever (e 

inscrever-se), tomar notas. Nesse momento, quem se movimenta é próprio escrever – 

um escrever corporificado. Porque o corpo da letra não se ausenta. Porque, assim como 

ensaia a poeta Mar Becker, – “acho que direta ou indiretamente tudo em meu texto tem 

a ver com o corpo”14. É agora ele, o escrever com o corpo, o ato e a atuação, a própria 

movimentação de cena – a própria ação, a própria mise-en-scène. A vida representada 

na escrita, no contorno do traço, do discurso grafado. O ângulo do olhar diante das 

cenas e dos cenários, agora articuladas e articulados em palavras: a marca etnográfica 

do pesquisador escritor.  

                                                 
14 Disponível em: <https://subversos.com.br/in-situ-o-artista-por-ele-mesmo-mar-becker/>. Acessado em: 

11 de set. de 2019. 

 

https://subversos.com.br/in-situ-o-artista-por-ele-mesmo-mar-becker/
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Silva (2009) nos cede, a partir de suas análises, uma perspectiva interessante e 

oportuna para se entender o trajeto etnográfico até a composição da escrita na 

(re)organização daquilo que fora observado:  

 

[...] a consciência de si que o empreendimento etnográfico exige não é a de 

projetar sobre a cena o que o etnógrafo pensa de si, mas de projetar ali a 

identidade e os significados que ele adquire na interlocução, na participação, na 

interação entre tudo que pensa de si mesmo e tudo que todos os outros pensam 

dele mesmo. É no jogo tenso entre aguda observação do entorno e introspecção 

como trampolim para se lançar na cena que episódios, situações, acontecimentos 

poderão adquirir sentido, significados legíveis. (SILVA, 2009, p. 181) 

 

Acrescente-se a isso que o propósito da observação é propriamente aquilo que “o 

olhar modela, é a matéria do escrever, isto é, aquilo que a escrita modela. Enquanto 

anda e olha, o etnógrafo está sendo movido para uma escrita e está permanentemente 

entrevendo uma tarefa ao cabo de tudo: escrever” (SILVA, 2009, p. 181-182). 

 

 

Mas, o que guardará meus escritos, além do que presenciei, também sobre 

mim? Pois, em tal caso, narrar implica também em narrar-se a si mesmo. E 

do que observei, portanto, das vidas, certo modo, neles presentes – 

representadas, o que se conservara. E das projeções que, inevitavelmente, 

realizei, e das hesitações, e dos recortes e edições de tudo que não entrou, por 

motivos e motivações diversas. O que meus escritos – nas tessituras do 

percurso ao redor das suas linhas – deixará à mostra, se deixando ver, quando 

permeado em suas camadas mais finas, à flor, então, da sua pele e 

porosidades?! Passo seguido de passo, não obstante, segui caminhando 

sabendo que, ao ver (e ser visto, incortornavelmente), decerto, pessoas, cenas 

e cenários não somente se apresentariam aos meus olhos/corpo quando à 

distância, mas, também, se exibiriam estando diante deles, atuando, assim, 

frente ao meu corpo presente e às questões que dele e por ele se farão 

presentes. Diante, então, da minha – uma vez que faz parte da cena – 

corporeidade em estado presente, a qual dará a sua resposta. De negro pela 

cidade cinzenta, volto para casa. Não sei se menos ou mais livre, mas carrego 

comigo experiências que soletram um mundo invisível ao mundo, um mundo 

que não está nos jornais levados debaixo do braço. Sou eu um outro homem 

(?) – Rio de Heráclito. Eles ficaram. Quem?! (Diário de campo) 
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2.2 Quanto ao critério de seleção de uma instituição para o estudo 

 

  

 Quanto à imersão em campo em âmbito institucional e quanto à razão e critérios 

para seleção de instituições para possíveis estudos, relato que, diante das buscas 

realizadas, deparei-me, entre outras, com a já citada instituição Arsenal da Esperança15. 

Tal instituição, como anteriormente dito, recebe por volta de 1200 usuários homens, 

adultos, diariamente, e sendo um estabelecimento de referência, acreditei ser o local 

propício para realizar as investigações de campo.  

 É oportuno ressaltar aqui que, em relação à instituição, foi obtido um conjunto 

de colaborações frente aos profissionais nela envolvidos – coordenação, assistentes 

sociais, psicólogo – pensados, então, como a um corpo em uma troca com o pesquisador 

num espaço de diálogo, reflexão e compartilhamento de ideias quanto à abordagem de 

questões relativas aos acolhidos, algo que sugere mútuo enriquecimento. Tal encontro 

entrou, ademais, como uma das bases de aporte da investigação, uma vez que tais atores 

me apresentaram pertinentes apontamentos quanto às particularidades da dinâmica da 

casa, propiciando-me mais recursos para, então, poder criar pontes de contato para 

chegar até os acolhidos. Neste ponto, digo que me encontrei enviesado com o todo 

representacional da instituição, suas prescrições e critérios de conduta (decerto os 

mesmos dispostos aos acolhidos) para permanência, e, uma vez em suas dependências, 

tive, pois, que me adaptar e adotar a postura que como visitante me fora atribuída e me 

convinha, em que, ao mesmo tempo, tive que entender como seria o meu papel 

enquanto pesquisador no decorrer de a minha estada.  

Nesse aspecto, vale dimensionar que, em âmbito institucional, assim como no 

espaço público das ruas, o corpo rualizado expressa, efetiva e simbolicamente, uma 

performance tensa, complexa e conflitante (DE LUCCA, 2007). Encontra-se sujeito, 

portanto, a possíveis assédios, silenciamentos, impasses e fronteiras, estas tanto físicas 

quanto corporais e simbólicas, bem como discursivas, as quais necessitam ser 

desenvolvidas e negociadas. Vemos tal questão como de grande importância para se 

entender a relação entre práticas linguísticas, corpo e espaço institucional, merecendo 

ser observado por outros estudos. 

                                                 
15 O Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) encontra-se no Anexo 1. A pesquisa foi 
submetida e autorizada pelo Comitê de Ética em Pesquisas da Unifesp (CAAE 15685519.6.0000.5505). 
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 Em relação à minha inserção propriamente dita na casa, nela estive pela primeira 

vez no exato dia 06 de maio de 2018, dirigindo-me até a instituição na espera de que me 

atendessem e que eu pudesse, pois, dizer a razão da minha procura. E foi o que 

aconteceu.  

 Fui apresentado, assim, a uma funcionária da secretaria, para quem expliquei, 

brevemente, o meu intuito em relação à minha ida até a instituição. Ela, cordialmente, 

me pormenorizou que teria eu a incumbência de enviar uma mensagem e agendar 

previamente uma visita, para poder conversar diretamente com os devidos responsáveis 

na expectativa de ter a possibilidade de conseguir o aval de permanência provisória em 

suas acomodações e, assim, ter meu possível acesso liberado para realizar o devido 

estudo. Em tal dia, lhe esclareci, de antemão, que meu objetivo primeiro dizia respeito à 

realização de estudos acadêmicos referentes às pessoas em situação, cuja observação da 

sua interação por meio da linguagem se apresenta como um dos principais escopos.  

 Escrevi-lhes em junho de 2018, acordando que no dia 13 de julho do mesmo ano 

ficaria marcada uma reunião com a coordenação, sob a pessoa do Pe. Simone Bernardi, 

e com a responsável pelo serviço social da casa, Maria Isabel Barbosa, que também é 

assistente social. Estivemos, então, neste dia reunidos. A coordenação me solicitou o 

envio da descrição de como seria a minha atuação como pesquisador nas dependências 

da casa e a metodologia de trabalho. No dia 14 de julho de 2018, enviei o que me 

haviam solicitado.   

Em relação à negociação com a instituição como possível local de pesquisa, tive 

um inicial desafio próximo ao que Rui (2012. p. 31) relata ao ter que “comunicar as 

diferenças da pesquisa antropológica em relação às pesquisas na área de saúde”, sendo 

que, em meu caso, tive que me empenhar em referir a diferença entre os estudos 

linguísticos que pretendia realizar em relação tanto à Antropologia quanto a própria área 

da saúde. Faço tal colocação pelo fato da instituição, segundo seus coordenadores, ter 

recebido pesquisadores destas áreas de forma recorrente, em que, até o momento de 

nossa conversa, não haviam sido requisitados por pesquisadores comprometidos com o 

estudo da língua e da linguagem. 

Nesse aspecto, Rui (ibidem) realiza uma criteriosa constatação, em que discorre 

acerca da difícil situação que envolveu seus acordos e ajustes quando em campo, 
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exigindo, portanto, sua cautela e prudência junto ao grupo de trabalho que teve que 

acompanhar em sua pesquisa. Em tal situação, a pesquisadora depreendeu que toda   

 

[...] negociação delicada com a primeira equipe de redução de danos, somada ao 

fato de que estive o tempo todo junto a esses profissionais, me deixou uma 

reflexão: no contexto contemporâneo, ao antropólogo é exigida uma complexa 

habilidade para lidar com uma população de tão difícil acesso. Sem as 

instituições legitimadas para fazer tal contato, o ato da pesquisa torna-se quase 

inviável. E, uma vez nessas instituições, é necessário seguir os seus modos de 

organização – o que implica em acompanhar as atividades da equipe, ficar 

restrita aos seus horários, estar com eles em todo o trabalho de campo e, 

sobretudo, tomar cuidado para, em nenhum momento, complicar a ação do 

grupo; nesse caso vale dizer que algumas perguntas jamais puderam ser feitas. 

Ali não era o espaço onde eu poderia levantar “dados” sobre a trajetória social 

desses usuários; não convinha perguntar como começaram a usar drogas, nem 

indagar sobre família, escola, trabalho ou passagem pelo sistema criminal. Se 

isso acontecesse teria que partir deles próprios. Em termos práticos, eu estava 

restrita aos horários, trajetos e formas de interação das equipes.  (RUI, 2012, p. 

35)   

 

Tendo essas considerações em vista, pondero que meu contato como pesquisador 

com os acolhidos nas dependências da instituição esteve entrecruzado e entremeado 

com suas instâncias reguladoras e agentes socioeducacionais responsáveis pelo 

programa de reinserção social dos acolhidos pela instituição. 

 Sendo aceita, então, a minha estada na casa para os devidos estudos, dei início 

de forma regular às minhas idas à casa a partir da segunda semana de novembro de 

2018. Ficou autorizada, desse modo, a minha permanência temporária na instituição de 

acolhida Arsenal da Esperança.  

Estando inserido em seu cenário, foi-me sugerido, a partir de mais uma reunião 

com sua coordenação em conjunto novamente com a gerencia do serviço social, 

acompanhar, como observador, o já referido projeto Floresta que cresce. Ressalto que 

esse convite ocorreu por conta de concordarmos, eu, coordenação e gerência do serviço 

social, que a dinâmica e proposta do projeto poderia se ajustar ao desenho da minha 

pesquisa. Aceitando o convite, lhes pedi, gentilmente, que me vinculasse, ademais, 

como parte do corpo de voluntários da casa, uma vez que, disse-lhes, ficar em local 

afastado, tão somente realizando anotações, seria contraproducente (além de me parecer 

revelar certa ausência de empatia, também lhes coloquei) para a pesquisa que eu 

aspirava realizar, sendo de grande importância a possibilidade de constituir o máximo 

possível de interações tanto com os acolhidos pela casa quanto com o seu pessoal. 



59 

 

Meu pedido foi aceito. Pude, por esse motivo, me aproximar dos acolhidos e 

entender melhor como se dão suas práticas sociais cotidianas, tanto nas dependências da 

casa quanto estando eles no cenário urbano da rua. Em relação a este aspecto, se faz 

oportuno mencionar que mesmo os acolhidos estando na rua através do projeto, ainda 

assim eles ficam sob a orientação do pessoal da instituição, por meio, principalmente, 

dos seus coordenadores, os quais, em vista disso, os acompanham nas ações do referido 

projeto. 

Em tais oportunidades, acompanhei, pela manhã e parte da tarde, os acolhidos, 

dentro e fora da instituição, assim como havia planejado.  

Entre esses dias em que participei do projeto como voluntário, visitei de forma 

intercalada as imediações da casa, assim como a extensão da sua calçada. Tais 

passagens, estando agora apenas do lado de fora da instituição, contou também com 

observações realizadas durante o iniciar da noite. 

 

2.2.1  De uma Hospedaria de Imigrantes a um Arsenal da Esperança  

 

 

O espaço do Arsenal da Esperança foi construído com o objetivo de promover o 

encontro entre seus frequentadores, cuja visão se espalha amplamente por suas diversas 

ambiências, que, assim, dialogam. Dos jardins, ambientados de forma harmônica, vi 

cuidado, um convite à contemplação. Em suas edificações, de cores sóbrias, externa e 

internamente, além da sua beleza arquitetônica, ganham destaque os painéis, que, em 

sequência, vão contando passagens da sua história (também compõem esse conjunto de 

painéis, reproduções de fotos de quando tal imóvel ainda era uma hospedaria para 

imigrantes). Essas histórias em painéis vão seguindo pelos corredores de uma de suas 

instalações, até se chegar as Salas de Reunião, onde ocorrem os encontros com a 

assistência social, a sala de jogos, o auditório, o ambulatório médico e odontológico, a 

sala de arte. Ao se passar por um desses corredores, chega-se ao espaço livre 

antecedente à Capela – recinto este chamado, informalmente, de Pátio da Capelinha, 

tanto pelo pessoal da instituição quanto por seus acolhidos. Tal espaço se encontra 

envolto por construções, nele se encontra à vista a corda que faz soar o sino (é possível 

ouvir suas badaladas durante uma das entrevistas gravadas). Pouca circulação percebi 
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nesse local nos horários em que nele permaneci. Por ter sua composição em área de teto 

aberto, e por ser circundado por edificações pintadas de branco, lhe é conferido uma 

ambiência silenciosa e aprazível. Chão em pisos intertravados de concreto a formar um 

círculo concêntrico para passagem, rodeado por pedras seixo branco de jardins de 

inverno, nele se encontravam alguns vasos, com algumas plantas outonais – presumi, e 

três bancos de madeira, foi em um deles que as entrevistas foram realizadas. Fiquei 

contente quando tal recinto me foi sugerido como um possível local para a realização 

das entrevistas.  

Como um todo, o ambiente da casa me suscitou pensá-la, alusivamente, a uma 

identidade de um bairro de cidade pequena. Lugar onde o verde e a desaceleração se faz 

predominante, diferente da rapidez e do cinza depois do muro, da correria das pessoas, 

da pressa dos carros. Cheguei a comentar, em conversa com um dos missionários e 

coordenador da casa, que se não olhássemos para fora ao alto, isso por conter a visão de 

elevados prédios, teríamos a impressão, realmente, de estar em um povoado de uma 

“cidadezinha” do interior, concordou comigo. Quanto a isso, digo que me foi estranho a 

primeira vez que, estando lá dentro, olhei em direção aos prédios. Porquanto, estando o 

olhar ambientado nos espaços e na ordenação plástica da casa, parecem os prédios estar 

deslocados histórica e arquitetonicamente dela. Essa disparidade de valores estéticos, 

pareceu-me sugerir práticas sociais diferentes e, dessa maneira, abrigar diferentes 

modos de sociabilidades e atividades humanas.  

Provida de um grande espaço arborizado, algumas árvores frutíferas, por sinal, 

que sugere caminhada, jardins muito bem cuidados, diversos bancos distribuídos, a que 

tudo parece, propositadamente por toda sua extensão, nos convidando à contemplação, à 

desaceleração e à interação, refeitório cuja limpeza é notável (paredes brancas, 

coincidindo com azulejos também brancos), quadra Poliesportiva cercada por 

alambrado, em que a maior parte do tempo em que lá estive se mantinha ocupada, em 

partidas de futebol com, muitas vezes, uma quantidade razoável de atentos e 

participantes espectadores. Seus dormitórios formam o total de sete alojamentos, sendo 

um deles destinado ao pernoite. Exceto este, o restante recebeu nomeações por cores: 

Vermelho, Azul, Verde, Lilás, Preto e Azul Marinho. Ressalvo que não cheguei a 

adentrá-los, observando-os apenas à sua porta. Nota-se muita organização e limpeza 

nesses dormitórios. Lençóis esticados por sobre os beliches, desocupadas no momento 
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de as minhas observações, e cobertores dobrados em cima dos travesseiros, com os 

banheiros que os antecedem igualmente limpos e higienizados. A primeira impressão 

que tive ao adentrar o Arsenal da Esperança foi muito próxima, senão a mesma, que 

sentira Carmem Victor da Silva, arte-educadora, cujo relato concedido ao teólogo 

Simone Bernardi (2015) apresento abaixo:   

 

Olhei a minha volta e observei que o local era bem cuidado. Pensei: será que 

estou no lugar certo? Aqui não se parece com um albergue. Tem árvores, tem 

flores e tem sorrisos. Atrás de grandes muros não há lugar para coração. Essa era 

a minha certeza. Pareceu-me que aquele lugar bonito, queria salvar as pessoas e 

suas dores. Queria conhecê-lo melhor. Quem cuidava dele e de quem ele 

cuidava? E passei a frequentar o Arsenal da Esperança. (BERNARDI, 2015, p. 

83)   

 

As descrições acima realizadas somente foram possíveis após constantes e 

espaçados encontros com a coordenação da instituição. Nessas conversas, me foi 

esclarecido que, por uma de suas prescrições, eu teria que estar acompanhado por um de 

seus funcionários durante a minha circulação por seus espaços. Diante dessas conversas 

e certa convivência, acredito que tenha sido criada uma mútua confiança para que eu 

pudesse, então, circular por parte de seus ambientes16, estando eu desacompanhado de 

alguém do seu quadro de funcionários.  

Importante salientar, ainda, que a instalação do Arsenal da Esperança faz divisa 

com o Museu do Imigrante17, que, assim como a casa de acolhimento, tem suas 

acomodações em parte do complexo histórico da antiga Hospedaria de Imigrantes do 

Brás18, construída para acomodar, no final do século XIX e começo do XX, as famílias 

de imigrantes trabalhadores nos primeiros dias da sua chegada. Essas vinham de 

diversas regiões do mundo e chegavam à cidade de São Paulo em busca de uma possível 

                                                 
16 Para a observação do seu interior, ficaram-me de fora os dormitórios (vistos apenas parcialmente), o 

maleiro, a lavanderia e a biblioteca. Esta última, como mencionei, por não ficar aberta durante o horário 

que me fora consentido. Esclareço que por me ocorrer serem ambientes relacionados à particularidade dos 

acolhidos, não cogitei negociar a minha movimentação neles, acreditando, portanto, se tratar de algo que, 

possivelmente, soaria, deveras invasivo, e que acabaria por implicar em uma possível indisposição tanto 

em relação aos acolhidos quanto à coordenação da casa. 
17  O Memorial do Imigrante/Museu da Imigração é um museu histórico, que tem sob sua guarda parte 

significativa do patrimônio da imensa população de imigrantes e migrantes – cerca de 2,5 milhões de 

pessoas – que passaram pela Hospedaria do Brás, entre os anos de 1887 e 1978. (PLANO 

MUSEOLÓGICO MUSEU DA IMIGRAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Expomus- Exposições, 

Museus e Projetos Culturais. [201-?, p.5]) 
18 A Hospedaria dos Imigrantes teve o seu funcionamento até a década de 70. (PLANO MUSEOLÓGICO 

MUSEU DA IMIGRAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Expomus- Exposições, Museus e Projetos 

Culturais. [201-?]) 
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novidade de vida. Assim, a casa acaba por cumprir e vocacionar um papel que o local já 

desempenhava originalmente – o acolhimento. Em virtude, portanto, de ter sido a 

hospedaria planejada e mobiliada para ocupação temporária de imigrantes necessitados, 

sua arquitetura foi organizada para além de uma estrutura tão somente para alojamentos, 

uma vez que foi construída também contendo uma central de serviços médicos com 

farmácia, laboratório de análises, setor para assistência odontológica, contando também 

com serviços de correio e telégrafo, posto policial, lavanderia, cozinha e refeitório 

(PLANO MUSEOLÓGICO MUSEU DA IMIGRAÇÃO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO. Expomus- Exposições, Museus e Projetos Culturais. [201-?]); enfim, uma 

estrutura que comporta tanto acomodações diversas quanto um razoável e aprazível 

espaço para circulação, agora, sob a coordenação da SERMIG19, em referência à 

recepção de pessoas em situação de rua. 

Obtive a realização das observações da instituição dentro do meu deslocamento 

entre a entrada da casa até a sala de recepção, e desta até a frente imediata de uma de 

suas instalações (na qual se encontram as salas de reunião, a sala de jogos, o 

ambulatório médico, a sala de arte etc.), pois nesse local ocorria a, já citada, reunião 

matinal para a saída dos acolhidos, voluntários e pessoas do quadro da casa para a 

realização da ação social referente ao projeto Floresta que Cresce. Destaco, além disso, 

que a realizei também diante da minha locomoção entre a entrada da casa e o refeitório, 

atravessando seu pátio (isso por conta do espaço de tempo entre as minhas chegadas da 

referida ação, as quais ocorreram por volta das onze e meia da manhã), e, em 

consequência, durante os almoços, os quais se deram aproximadamente ao meio-dia, e, 

ainda, entre o espaço compreendido após o almoço até as reuniões com a assistência 

                                                 
19 "O SERMIG – 'Servizio Missionario Giovani' ('Serviço Missionário Jovens') – nasceu em Turim 

(Itália) em 1964, fundado por Ernesto Olivero e sua esposa Maria Cerrato para concretizar um sonho: 

derrotar a fome e as injustiças sociais no mundo, promover ações de justiça e de desenvolvimento, viver a 

solidariedade para com os mais pobres e dar uma especial atenção aos jovens, procurando com eles a paz. 

Após os primeiros anos vivenciados como grupo missionário, dentro do SERMIG nasceu a Fraternidade 

da Esperança: consagrados, consagradas, casais e jovens que se dedicam ao serviço dos pobres e dos 

jovens, com o desejo de viver o Evangelho e de ser sinal de esperança. Em 1983, a Fraternidade da 

Esperança começou a morar no antigo arsenal militar de Turim – ex-fábrica de armas transformada, com 

a ajuda de milhares de jovens e de pessoas de boa vontade, em uma casa a serviço da paz, em um lugar de 

oração, de trabalho e de acolhida dos jovens e dos mais necessitados, hoje chamado de Arsenal da Paz. 

Em 1996, nasceu em São Paulo o Arsenal da Esperança. Localizado nas instalações da antiga Hospedaria 

de Imigrantes – que do final do século XIX até os anos 1970 recebeu milhões de imigrantes do mundo 

todo – o Arsenal da Esperança é hoje uma casa que acolhe 1.200 pessoas em dificuldade, o chamado 

'povo em situação de rua', em busca de novas oportunidades de trabalho e de vida". Em: 

<http://www.sermig.org/br/quem-somos>. Acesso em: 20 mar. 2018. 
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social, que se iniciavam à uma hora da tarde e tinham seu término às duas. Concluídas 

as reuniões nas quais estive presente, me foi concedido ficar na casa por certo espaço de 

tempo, sendo que, na vez em que, nessas ocasiões, permaneci por um período mais 

alongado, registrava cinco e vinte da tarde no relógio. Oportuno dizer que nesses 

momentos pude atentar com mais, por assim dizer, despreocupação, os traçados da casa.  

 

 

2.5  Dos silêncios e sons de uma Floresta que Cresce 

 

Dia 12 de dezembro de 2018, dia da minha primeira 

visita de caráter formal à Casa de Acolhimento Arsenal 

da Esperança. (Diário de Campo) 

 

                                              “Nós, jovens, queremos ser uma Floreta que Cresce!"20 

 

 

 Já estando inserido no cenário da casa de acolhimento Arsenal da Esperança, na 

medida em que fui frequentando suas dependências e no decorrer das interações que fui 

constituindo, então, em campo, pude perceber certas dificuldades e objeções que alguns 

sujeitos21 em situação de rua possuem de se inter-relacionar. Seus olhares parecem estar 

grande parte do tempo muito distantes, e percebe-se em seus gestos, em suas falas 

poucas, verdadeiramente, uma considerável resistência e dificuldade de se expressarem, 

atrapalhando ou impossibilitando o realizar da interação, sua dificuldade de liberarem 

um riso por inteiro, de o olhar entregar, ao mesmo passo, de se integrar ao momento. 

Parece que por mais que se sintam, muitas vezes, acolhidos e bem atendidos em suas 

demandas básicas, em sua maioria, a sensação que me foi passada foi a de não 

pertencimento, e pareceu-me que por conta desse auto-olhar, dessa visão de si mesmo 

como alguém que é de fora, faz com que não haja, ademais da entrega, o revelar da sua 

subjetividade por através da fala.   

                                                 
20 Essa breve sentença introduz a divulgação do projeto, e resume o seu ideal, servindo-lhe como a um 

lema. 

21 Neste caso, tais sujeitos dizem respeito a indivíduos que já estão adaptados à casa, fazendo parte já do 

seu arranjo interno, a saber, do seu cotidiano habitual doméstico, por assim dizer, isso diferente daqueles 

que apenas lá pernoitam. 
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 Percebi também que muitos, realmente, não interagiam22, preferindo ficar 

isolados, a sós consigo mesmos, integrando-se à coletividade tão somente em momentos 

que sugeriam aproximação por conta das atribuições internas da casa, as quais precisam 

estar por eles em observância quando ligados a algum dos seus projetos. Em 

contraponto, percebi muitos grupos sendo formados, sendo vistos juntos com certa 

frequência e em diversas situações, em seus pátios, no refeitório, nas ações voluntárias.  

 Conforme minhas idas à casa foram ficando mais frequentes e intensas, acabava 

eu por me aproximar mais da realidade percebida dos seus acolhidos, seus dilemas e 

vicissitudes, peculiares às pessoas em situação de rua e suas práticas cotidianas de vida.  

A partir do momento em que me coloquei como voluntário em um de seus 

projetos, disponibilizando-me, portanto, às incumbências e responsabilidades dele 

referentes, inclino-me a aceitar como efetiva, em tal momento, a minha aceitação em 

meio à companhia tanto dos acolhidos quanto dos outros voluntários (ressalto que esse 

corpo voluntarioso com assiduidade lá se dá a cooperar). Assim, creio ter alcançado 

uma certa abertura, a qual me proporcionou transitar pelas diversas situações que 

permeiam a constituição da casa e seus arranjos organizacionais, permitindo-me extrair 

do campo aquilo que fora engendrado.   

 

Dia 19 de dezembro de 2018, este é o dia de hoje. 

Participo pela primeira vez do projeto Floresta que 

Cresce, e sou esclarecido de que a ação voluntária de 

hoje diz respeito à varrição da Rua da Mooca – SP. 

(Diário de Campo) 

      

Depois de alguns minutos de varrição, a pedido do missionário Marco, da 

SERMIG, portanto, também do Arsenal da Esperança, eu e mais um dos 

acolhidos, Gabriel era seu nome, nos voluntariamos a ir buscar a refeição 

                                                 
22 Nesse momento, é necessário que se tenha sensibilidade para compreender que muitos daqueles que se 

encontram na casa estão passando por processos de desintoxicação ou mesmo vivenciam ainda a 

dependência física ou psicológica do uso abusivo de drogas e álcool, processos de afastamento familiar e 

de perda de perspectiva de vida. Tais questões, implicam, muitas vezes, em um voltar-se para si e para 

sua própria dor, não sendo, necessariamente, a questão da própria situação da rua ou da falta de adaptação 

a implicação cabal de interagir, bem como outros fatores intangíveis diante do escopo desta pesquisa. 
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matinal. Retornamos, então, à casa para buscar os pães23 e o café. No 

caminho, nos deparamos com diversas pessoas nas calçadas, duas delas o 

Gabriel conhecia, as cumprimentou, também o fiz. Enquanto andávamos, 

falou-me que estava a fim de voltar a estudar, pois parara no segundo ano do 

Ensino Médio, e que nunca havia se jogado na rua. Seu caso estava mais 

relacionado ao desemprego, pois morava sozinho já havia certo tempo, e 

longe da família, quando foi acometido pelo desemprego, conseguindo apenas 

atividades esporádicas, cuja remuneração era muito pouca, e não conseguindo 

arcar com o aluguel, viu nas ruas sua única opção. Estava na rua há dois 

meses, ficando em pequenos albergues e pensionatos. Relatou ter dormido em 

praças pouquíssimas vezes, nunca em calçadas, – “Posso contar nos dedos” –, 

e que, na verdade, não dormiu, cochilou pesado, sentiu medo de ser vítima de 

violência, ouvira muitos casos. – “Acho que quando a pessoa não se importa 

mais em ser vista dormindo na rua, ela aceita como normal. Eu nunca achei 

normal. Todas as vezes me senti mal, não conseguia levantar a cabeça, 

chorava. Acho que é assim, a pessoa não se importa mais, faz parte do seu 

dia a dia, entendeu. Eu acho isso!” –, disse-me tais colocações, enquanto, à 

porta da recepção da casa de acolhida, aguardamos liberarem o café da 

manhã. (Diário de Campo)  

 

Dia 19 de dezembro de 2018 (Segunda Parte) 

 

Estou eu aqui no Arsenal da Esperança, às 12h32, há 

pouco eu almocei junto aos acolhidos, sendo a 

primeira vez que fiz uma refeição na casa em questão, 

e, por conseguinte, em companhia daqueles que 

vivenciam a realidade da instituição enquanto morada 

provisória. Registro que antes do almoço saímos, eu, 

os acolhidos, alguns voluntários, todos juntos e ao 

direcionamento um membro da casa, em tal caso, um 

missionário, para mais uma vez ser realizado outra 

intervenção humanitária do projeto Floresta que 

Cresce, projeto criado pela gestão da casa, acredito que 

para que os acolhidos possam ter a sensação de 

pertencimento, uma vez que este é um dos grandes 

                                                 
23 Interessante relatar que esses pães foram feitos na panificadora do próprio Arsenal da Esperança, cujo 

padeiro responsável por sua feitura já fizera parte do seu corpo de acolhidos. Cursista da oficina de 

panificação ofertado pela própria casa, ao ser contratado por ela, e, assim, adquirir relativa autonomia 

financeira, resolveu morar de aluguel, não estando mais na casa, portanto, como acolhido. 



66 

 

problemas que acometem pessoas em situação de rua. 

(Diário de Campo) 

 

 

 Em tal dia, a nossa atribuição se destinou, então, ao relativo cuidado com uma 

determinada parte da cidade. Nesta ocasião, um dos coordenadores da instituição (um 

missionário da SERMIG - Fraternidade da Esperança) saiu em nossa companhia, 

acolhidos e voluntários, em direção a alguma rua, alameda, parque, enfim, a algum 

espaço da cidade para promover a sua relativa limpeza. Tal ação, acredita-se aqui, 

possui, em sua essência, a finalidade de atuar no comportamento e na subjetividade das 

pessoas em situação de rua que se encontram em estado de acolhimento na casa, e de 

contribuir, portanto, em seu processo de socialização. Assim, lhes procura proporcionar 

um sentimento efetivo de envolvimento em algo pertinente e, por conseguinte, oferecer 

uma vivência significativa dentro do jogo das trocas simbólicas que lhes possa despertar 

afetos e estimular o sentimento de pertença – pelo menos em algum momento, a um 

grupo, algo tão ausente em suas vidas. Desse modo, me pareceu que o cerne da proposta 

é a busca da promoção de um olhar que possibilite resgatar o sentido de pertencer, a 

sensação subjetiva de estar pertencendo, enfim, de fazer parte de uma coletividade como 

um membro.   

Nessa perspectiva, o que se pode observar, isso a partir também de conversas 

que tive com alguns dos acolhidos, é que tal programa acaba, sensivelmente, por 

possibilitar um vínculo maior entre eles e todos os envolvidos, assim como um vínculo 

diferenciado (implicando neles agora enquanto indivíduos ainda rualizados) entre eles e 

a própria cidade. Essa ligação, por assim dizer, mais afetiva com a cidade, dá-se, 

portanto, por meio de outra referência, uma vez que, em tal preciso momento, eles 

relativamente não se percebem tão só como personagens assujeitados às calçadas (ou 

outros logradouros urbanos), ainda que não consigam se ver, de modo pleno, 

desvinculado delas, porque sua realidade continua por elas atravessada enquanto 

ocupantes.  

 

Dia 19 de dezembro de 2018 (Terceira Parte) 

Pela primeira vez estive na reunião que ocorre após o 

almoço, isso após o projeto acima citado. Em tal caso, 
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a reunião foi iniciada pelo missionário Simone, o qual 

acompanhou a turma. Este proferiu uma fala deveras 

pertinente, basicamente sobre o altruísmo e o senso de 

alteridade. Em seus dizeres, foi possível perceber a 

dimensão do porquê de tal projeto. (Diário de Campo) 

 

 No intuito de que os acolhidos presentes pudessem se manifestar frente à 

experiência de estarem participando do projeto,  o referido missionário propiciou uma 

razoável abertura diante dos possíveis relatos acerca da ação do dia. Em relação a isso, 

foi possível perceber que em muitos dos que decidiram não se expressar já havia em 

suas faces uma possível marca de não disponibilidade para uma eventual interação, 

como se fosse realmente uma defesa que sinalizasse o não desejo de se expressar 

verbalmente, isso em um contexto geral. Porém, nessa reunião ocorreu algo bastante 

interessante e acredito que pertinente diante da proposta de trabalho relativo à temática 

do silêncio, umas questões abordadas no estudo. Especificamente, diz respeito a uma 

observação de si mesmo proferida por um dos acolhidos, que, portanto, havia 

participado do projeto pela manhã. Ele disse que diante de um comentário, cujo tom 

fora polido, enfatizou, realizado pela dona de uma loja24, lhe ocorreu um tipo de 

acanhamento e inibição – destacando ser condições psicológicas que acredita possuir ao 

se expor verbalmente quando percebido como pessoa em situação de rua –, incluindo, 

em sua exposição, que por muitas vezes se eximiu de falar, hesitando, então, em se 

pronunciar por consequência de um tipo de vergonha de ser identificado como 

pertencente desse segmento social.  

Nessa entrada realizada por tal acolhido, me pareceu que em sua postura, no 

âmbito do alinhamento em relação à alteridade, no caso, em referência a uma pessoa 

não rualizada, dona de negócio próprio, empreendedora, ele acabou por projetar o seu 

eu de modo a negativá-lo de si para si mesmo. Por extensão, acabou também por anular 

a sua fala, negando a possibilidade de interação e da própria construção discursiva 

diante da situação social que se desenhava em tal momento, porque estavam na presença 

imediata um do outro, estando ambos, de mesmo modo, acessíveis um ao outro e de 

forma, relativamente, semelhante (GOFFMAN, 2013).  

                                                 
24 Tal ocorrência se deu quando o mencionado acolhido estava varrendo a frente do respectivo 

estabelecimento, isso por conta do próprio projeto, o qual tinha, como já mencionado, a ver com a 

limpeza de um determinado ambiente da cidade, nesse caso, a rua Mooca. 



68 

 

 Nesse âmbito, por fim, se pode pensar na relação do valor simbólico de quando 

nos pronunciamos, pois, quando o fazemos, assumimos um lugar de fala, em razão da 

possibilidade de podermos identificar as diversas vivências em suas especificidades e, 

desse modo, conseguir diferenciar os discursos conforme a posição social de onde se 

fala (RIBEIRO, 2017). Em tal perspectiva, questões subjetivas, relacionadas ao universo 

sociocultural do indivíduo que se expressa, vem à tona, vertendo, então, ao externar 

suas urgências existenciais, sua visão de si e do mundo, e, consequentemente, de seu 

agir linguisticamente nesse mundo, cujas orientações do modo de ser e de existir, 

forçosamente, estão inscritas e, portanto, se tornam manifestas. No entanto, sendo 

identificado esse lugar social – Pode o subalterno falar? Deixemos aqui, em 

contraponto, essa inquietante pergunta de Spivak (2010 [1985]). 

 
 
 
 

                          “A vida é a arte do encontro, embora haja tanto  

desencontro pela vida.” 
                                               
                                                                                                 Vinícius de Moraes, o poetinha. 

 

 

Estive na Nova 4E25, no exato dia 20 de março de 

2019, em uma ação voluntária do projeto Floresta que 

Cresce. Nessa atividade, cooperamos na organização 

do salão de encontro para fins de um determinado 

evento. Como de costume, diante da tradição do 

pessoal do Arsenal da Esperança, ao final da ação do 

dia, todos nós, acolhidos, voluntários e membros da 

coordenação, nos encontramos com os acolhidos da 

escola. Eles, no momento, se encontravam realizando 

uma dinâmica sobre o dia da água, algo que observei 

estarem fazendo de forma participativa e com muito 

prazer, diga-se de passagem, estando eles 

acompanhados pelos socioeducadores responsáveis por 

seu acompanhamento. (Diário de Campo – 20 de 

março de 2019). 

                                                 
25 "A NOVA 4E é uma entidade filantrópica fundada em 23/08/1967 por um grupo de pais para prestar 

assistência às pessoas com Deficiência Intelectual (síndrome de down e paralisia cerebral). Em seu núcleo 

central, no bairro da Mooca, atende 120 crianças, jovens e adultos em meio-período e período integral 

visando oferecer condições que favoreçam sua inclusão social, integração familiar, autonomia e 

cidadania. É mantida por meio de um convênio com a Prefeitura Municipal de São Paulo, organização de 

eventos, doações de sócios contribuintes, pessoas físicas e jurídicas da comunidade". Em: 

<https://nova4e.org.br/nucleo-central>. Acesso em 01 ago. 2020. 

https://nova4e.org.br/nucleo-central
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Nesse dia, conversei com Edson (aponto que ainda não estava no período que 

imaginei destinar aos convites de possíveis entrevistados). Aparentando por volta de 27 

anos, rapaz alto, negro, de expressão forte, a maior parte do tempo com o olhar 

semicerrado, postura atenta e pouco desviante. Tal descrição não fora realizada 

diretamente no caderno de campo, a faço ao me lembrar de tal dia ao selecionar o que 

no caderno fora anotado. Isso dito, vale citar Rui (2012):  

 
A cada semana uma descobertazinha. O caderno de campo, nesse sentido, foi 

fundamental. Ele me permitiu anotar cada fato observado e, ao fim, é só através 

dele que consegui tecer uma colcha com os retalhos coletados. Muitas das 

histórias que serão apresentadas foram frutos desses constantes encontros. 

Nenhuma delas me foi narrada linearmente, nem num mesmo dia. Em grande 

medida, coube a mim o exercício de dar coerência a elas, e nos casos em que os 

próprios 'dados' eram incompletos, eu me aventurei em tecer trajetórias ficcionais 

organizadas a partir de tudo o que eu vivenciei. São ficcionais no sentido tantas 

vezes proposto por Geertz, isto é, de que foram construídas por esta antropóloga, 

não de que são falsas. (RUI, 2012, p. 48-49). 

 

Edson demonstrou bastante vigor físico ao atuar no carregamento de objetos na 

Escola Nova4E, nosso destino para a ação voluntária do dia, vigor este que fora 

necessário, pois precisávamos subir duas longas rampas. Estava, portanto, bem 

fisicamente, diferente de outros, que apresentavam muito cansaço, isso logo no início da 

atividade. Um deles suava muito, chegando a me dizer que precisava – “tomar uma”, 

sinônimo de beber cachaça.  

Bastante desenvolto, apesar da fala pouca, ao conversar comigo, principalmente, 

durante a caminhada de volta, ficou bastante retraído, em contraponto, na reunião de 

assistência social, tão somente se pronunciando, categoricamente, sobre a atividade que 

em grupo fora solicitada. Em nossa interação, sabendo que eu me tratava de um 

estudante de mestrado de uma universidade pública, uma vez que me perguntara sobre, 

contou-me já ter participado do Enem, mas que, no momento, seu foco era emprego e 

moradia, não se estendendo muito em relação isso. Soube por meio de suas palavras que 

eventualmente participava dos eventos culturais da cidade, e que há pouco havia 

presenciado um festival envolvendo vários segmentos musicais, destacou o Rap, o 

Reggae e o Samba Rock. Cheguei a encontrar com Edson por mais duas vezes, não nas 

dependências do Arsenal da Esperança, mas, sim, nas suas adjacências. Em um desses 

encontros, Edson estava ligeiramente embriagado – era início de noite. Muito falante, 

em companhia de mais três pessoas (não sei dizer se se encontravam também em 
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situação de rua), não se mostrou constrangido por seu estado, chegando a me oferecer 

do conteúdo de seu copo, por sua viscosidade, aparentava ser uma bebida destilada. 

Dissera-me que estava voltando de um corre26, no qual se ocupava esporadicamente 

durante meio-período. Reclamou estar trabalhando duro para receber pouco, de receber 

com uma mão e dar com a outra. Decidi não perguntar sobre qual atividade se tratava, 

não me pareceu oportuno, ele também não estendeu o assunto. Citei seu não 

constrangimento, pela razão de ao encontrar com outro acolhido27 (quando passava em 

frente a um bar frequentado, habitualmente, por estudantes universitários), que no 

momento trocava um cigarro de maconha com mais dois rapazes, este se mostrou 

bastante envergonhado, me empregando um discurso lamentoso, culpabilizando-se, 

reportando a si próprio como sendo um – “mano que tá vacilando”, mas, que não era 

um tipo “nóia”28 –, e que só estava – “tirando um barato”. 

Certa vez, estando eu caminhando pela casa em pauta, visto que é de suas 

tradições receber jovens de várias localidades (estudantes secundaristas, universitários, 

jovens do próprio bairro, jovens de variadas crenças, bem como de distintas classes 

sociais, soube da visita de jovens de outros países ademais), pude presenciar alguns 

grupos a conhecendo. Atentos e curiosos, demonstraram estar impactados com o que 

testemunhavam. – “A presença deles aqui está sendo muito revigorante. Gosto da 

alegria que trazem, mas percebo, também, uma certa tristeza no olhar. Acho que apesar 

de não saberem muito bem sobre a situação dos que vivem aqui, eles veem marcas no 

nosso olhar!” – ouvi tal espontânea declaração de um acolhido com o qual no momento 

conversava. De nome José Mário, disse-me esse acolhido, em tal dia, ter cursado 

Ciência Computacional, por três anos na USP, tendo abandonado o curso por seu uso 

abusivo de drogas. Por conta do seu vício, que o acompanhava já por longos anos, 

homem branco, aparentando de vinte e cinco a trinta anos, talvez um pouco mais, 

dirigiu-se às ruas logo depois. Trajetória profissional interrompida, disse-me, ainda, ter 

perdido seus vínculos próximos, amizades do bairro, da universidade, da família e 

                                                 
26 “Corre” (ou “correria”), na acepção usada por ele, diz respeito a um termo popularizado relativo ao 

trabalho. Tal termo informal já fora usado, restritamente, como gíria prisional, significando a prática de 

roubo ou furto, como também de tráfico de drogas. 

27 Não tive muita aproximação com esse outro acolhido, porém, nos reconhecemos nesse dia. 
 
28 Na linguagem das ruas, termo referente à pessoa usuária ou dependente de drogas, a qual demonstra um 

comportamento paranoico, cujo expressão fissura e viciado vem à baila. Assim o termo “noia”, seria um 

tipo de corruptela da palavra paranoia. 
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familiares, e que, até o momento, não via caminho para tentar reavivá-los. Antes, me 

relatou querer se recompor, estar totalmente limpo (esse estado de limpo, diz respeito à 

reabilitação da drogadição) e empregado. Relatou-me, além disso, ter tido muitas e 

rotineiras discórdias pouco antes de recorrer às ruas, e que seu desconforto ainda o 

impedia de procurar por aqueles de quem havia se afastado, fora a vergonha que sentia e 

que o consumia. José Mário vem a ser, de acordo com Robert Castel (1998), o próprio 

sujeito em estado de vulnerabilidade social, segregação e desfiliação. Vício, perda de 

vínculos próximos, distanciamento da família e familiares, trajetória profissional 

interrompida (o que resulta em destituição material), como se observa, seu itinerário 

pessoal percorre literalmente a soma das partes que identificam os basilares elementos 

distintivos destacados pela literatura a respeito de pessoas em situação de rua. Muito 

comunicativo, e à vontade ao meu lado, parei para ouvi-lo em suas inquietações. 

Relatou-me também estar sem usar drogas há pouco mais de dois meses, interagia com 

todos a sua volta – estávamos em três nessa conversa. Chegara próximos de nós mais 

alguns acolhidos, então, o assunto se desviou, enquanto continuávamos a observar 

alguns adolescentes realizarem sua incursão pela casa.   

Rui (2008), em esclarecimento, produz um interessante relato quanto à 

importância do senso de alteridade diante da experiência em campo, no intuito de 

promover, muitas vezes de modo intuitivo, uma viável aproximação relativa aos atores 

que se encontram em estudo. Coloca, então, a pesquisadora: 

 

Um tanto inconscientemente, comecei a ir a campo com roupas desgastadas e 

calçando tênis velhos, passei a não lavar os cabelos nos dias de pesquisa, não 

soltá-los, não utilizar adereços (como brincos ou colares) e não passar perfume. 

Achei que assim a minha limpeza não os afrontava tanto e não precisava gerar 

tanto desconforto. (RUI, 2008, p. 266) 

 

Ao refletir sobre a proposição de Rui, em minha pessoal experiência em campo, 

estando, portanto, inserido no contexto da instituição como voluntário, tenho a dizer que 

não tive tanto esta preocupação tão assim marcada. Essa minha postura ocorreu, já que, 

uma vez que a pessoa em situação de rua já está frequentando a casa enquanto acolhido, 

estar minimamente asseado lhe é sugerido pela coordenação como um dos básicos 

quesitos para a sua permanência e para poder participar, opcionalmente, dos programas 

nela oferecidos, ouvi isso de um acolhido com quem conversei. Quanto aos 

frequentadores da casa apenas para o pernoite, nesses se nota, consideravelmente, uma 
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preocupação menor em relação aos cuidados de si. Porém, vale esclarecer que quanto a 

estes há grande heterogeneidade visual, em tal caso, muitos com os quais conversei à 

porta da instituição poderiam ser confundidos com um passante de rua costumeiro.  

Ainda sobre tal assunto, há uma fala bastante elucidativa do entrevistado 

Marcelino29 em relação a essa heterogeneidade contida entre as pessoas que se 

encontram rualizadas, seja vivendo a totalidade de seu tempo nas ruas, seja vivendo 

temporariamente em estado de acolhimento: 

 

Marcelino: [...] eu procurei não perder a dignidade, eu não ando bem vestido, 

eu não tô, mas também não ando sujo, fedendo, né? O cabelo cortado, barba, 

né? Organizada. Então eu não, não, talvez, tenham pessoas que me veem na rua 

e não sabe que eu sou um morador de rua, né? Não sabe que eu estou em 

situação de rua. [...] Lógico que têm pessoas que, é... por exemplo, não têm 

acesso a conseguir tomar um banho diariamente, né? Todo dia. Então, têm um 

certo odor na roupa, no corpo da pessoa, o suor acumulado no corpo, o hálito, 

a aparência, a barba, o cabelo, né? Grande, a barba... roupa suja. 

 

Quanto ao contingente que, então, se ajunta em frente à casa para o passar da 

noite, percebe-se várias composições imagéticas e marcas corporais, das quais são 

observáveis representações em diversas gradações de sujidade, mas não de completa 

abjeção. Um dos quais estava em nível elevado de desasseio que cheguei a constatar 

tanto na calçada adjacente à instituição quanto à paralela, isso durante o período de 

espera para o pernoitamento, disse-me que não estava aguardando pela abertura da casa, 

e que estava ali pela razão de poder – “tomar uns tragos tranquilo” –. Bastante 

debilitado fisicamente, visível despojamento corpóreo, pés nus demonstrando 

encardimento e maltrato, entre cinquenta e sessenta anos, seu nome era Cássio, disse-me 

em resposta à minha apresentação. 

Com referência a citada postura assumida por Rui (2008) diante da sua 

experiência em campo, lembro de um encontro que tive, certo vez, com dois rapazes ex-

acolhidos do Arsenal da Esperança (enunciaram-me isso ao dizer que estava vindo de 

lá) − eles estavam comercializando artesanatos em uma das rampas de entrada/saída da 

                                                 
29 Acolhido do Arsenal da Esperança entrevistado por mim, e que mais à frente será devidamente 

apresentado, e terá também seus relatos e narrativas contemplados. 
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Estação de Metrô Bresser-Mooca, São Paulo capital. Nesse dia, parei para saber um 

pouco sobre a sua arte. Foi quando eu soube já terem sido acolhidos pela casa em 

tempos outros, dito anteriormente. Parecendo diante de mim estar corrigindo a postura, 

talvez por eu ter me colocado como um pesquisador, diferente de quando o observava à 

distância, um deles, quando lhe pedi para registrar algumas fotografias de seu trabalho, 

rapidamente puxou seus pés, me dizendo que não queria que seus “pés sujos”, saíssem 

na fotografia (ao visualizar seu amigo, de soslaio, notei que seu olhar demonstrava 

também apreensão e embaraço). Também limpou rapidamente as sobras das latinhas 

que havia cortado para compor suas miniaturas de motocicletas, disse-lhe que seria 

interessante compor (para a imagem fotográfica) o cenário urbano onde constitui sua 

criação estética. Ele gostou da expressão, disse-me, com um sorriso jocoso, que trataria 

assim as suas obras.  

Nesse meu encontro com esses dois indivíduos, percebi, assim como Rui, que a 

“alteridade é, em boa parte, dada pela sujeira” (RUI, 2008, p. 266), e que em tal ocasião, 

pela circunstância de eu estar, por assim dizer, asseado, acredito ter havido uma 

demonstração de significativa sensação de constrangimento, a qual com eles também, 

em certa medida, dividi.    

Em suas observações, Rui (2008) analisa, ainda, que a questão da não 

homogeneidade em relação aos diversos perfis relativos às pessoas em situação de rua 

desemboca na necessidade de apreendê-los de modo a não acomodar a análise em uma 

uniformização do olhar diante de toda a problemática referente, principalmente, à 

transitoriedade que recobre tais pessoas em suas mais diversas demandas. Para tal, 

discorre a autora que, além da 

 

[...] ampla composição da imagem de acordo com o grau de sujeira ou de 

limpeza também cria tipos de moradores de rua, ou, como prefere Martinez 

(2011), tipos de “trajetórias de rua”: desde os freqüentadores de albergue (que se 

dissimulam na movimentação das ruas e para os quais o estigma de morador de 

rua perde a força) até os considerados mendigos e loucos de rua (que expressam 

a imagem mais expoente e radical do desgaste corporal). Essa distinção, 

observou Frangella (2009:130), vai afirmar representações internas que 

diferenciam os que se deixam “abandonar nas ruas” e os que querem “sair dela”. 

Ainda assim, é importante considerar que há um trânsito entre estas 

possibilidades, posto que elas não são estanques. Frangella avisa que “uma 

mesma pessoa pode se acomodar na rotina dos banhos diários de albergues e, 

semanas depois, ser encontrada dormindo suja nas ruas.” (FRANGELLA, 2009, 

p. 129 apud RUI, 2008, p. 267-268). 
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 Complementando seu raciocínio, em seguida, Rui (2008) aponta, inclusive, que 

tal “processo contraditório e ambíguo ocorre, portanto, de modo dramático e é vivido 

cotidianamente. Ele exige cálculos acerca das perdas e dos ganhos materiais e 

simbólicos.” 

Quanto ainda às interações que realizei estando nas dependências do Arsenal da 

Esperança, para contemplar minhas observações recentes ao refeitório da casa, lembro-

me de, em determinada ocasião, estarmos conversando, eu e um acolhido que havia 

dividido a mesa do almoço comigo, quando me comentava se sentir revoltado com 

alguns de seus pares – caminhávamos para liberar os pratos e talheres em um lugar 

específico de tal área comum. – “Cara, fico doido com uns mano, aí! Maior 

desperdício! Olha só quanta comida que vai pro lixo. Pô, pega só o que vai comer, né. 

Esquece de quando tá na rua sem ter o que comer”– relatou-me ele. Com esse 

comentário, vemos um olhar observador e avaliativo acerca da dinâmica do lugar: eles 

percebem e se percebem.  

Das vezes em que realizei refeições em tal repertório, presenciei muitas coisas. 

Lugares onde são servidas refeições em comum geralmente se conversa muito, no 

refeitório de uma casa de acolhida não seria diferente. Não obstante, os silêncios que 

presenciei eram também gritantes, diferenciados. Notei diversos tipos de silêncios, 

característicos de quem sempre parece estar absorto. Silêncios entre aqueles que sempre 

almoçam juntos e que “puxam conversa”, buscando “quebrar o gelo” e desfazer alguma 

tensão, também entre aqueles que conversam com os funcionários da recepção e do 

balcão do refeitório; notei silêncios ainda naqueles que não querem conversa com 

ninguém, e naqueles que, aparentemente constrangidos, não levantam a cabeça sequer 

um instante, e que quando o fazem, logo a abaixavam. Do meio desses silêncios todos, 

pareceu-me haver, dentre os quais interessa a esta pesquisa, aquele que subsiste na 

distância que separa o sentimento de estar em lugar de pertencimento daquela sensação 

de estar num lugar de não pertencimento, a saber, no espaço que distingue a crença 

subjetiva de pensar a si mesmo como membro legítimo ou não de uma coletividade, 

corpo no qual, portanto, o indivíduo possa simbólica e efetivamente expressar seus 

valores, angustias e aspirações.  

Isso colocado, vale juntamente dispor que no ambiente coletivo desse refeitório, 

presenciei, ademais, sentimentos de solidariedade – “Não gosto de sobremesa, mas 
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sempre pego, porque tem sempre um parceiro que gosta. Então eu pego, e dou pra 

alguém. Sempre tem alguém dividindo alguma coisa aqui, pão, mistura, fruta” – disse-

me um acolhido que almoçava ao meu lado ao oferecer o seu doce de banana, digo 

ainda que pude observar ações similares por diversas vezes ali. 

Foram, portanto e por fim, três os espaços em que estive na companhia dos 

acolhidos em relação ao projeto Floresta que Cresce, como já dito, um dos programas de 

atividades da casa: o espaço interno da própria casa (contando com a sala de reuniões), 

o espaço compreendido entre a casa e o caminho até o local determinado para a ação 

voluntária, e, por fim, este local propriamente dito. Importante ressaltar que estive ainda 

como os acolhidos no espaço público das ruas, agora não eu como voluntário do 

referido projeto, nem eles estando sob o monitoramento das estâncias reguladoras da 

instituição, éramos um para o outro, em tal caso, atores segundo distintos referenciais. 

Estando na casa, foram os seguintes agrupamentos possíveis que dividi na 

presença dos acolhidos: quando nos reuníamos, brevemente, pela manhã (em que todos 

os participantes eram apresentados, acolhidos, voluntários e os funcionários da casa); 

quando estávamos na reunião com a assistência social; quando no almoço; quando nos 

espaços livres entre as enumerações anteriores.  

Importante pontuar que em cada um desses lugares que tive a oportunidade de 

estar, pude notar que as interações se davam, relativamente, de modo a mobilizar e a 

articular distintos comportamentos corporais e linguísticos, isso por suscitar também 

distintos agenciamentos corporais, cujo dinamismo me pareceu suscitar diversos 

códigos sociais e usos linguísticos.  

Nas reuniões matutinas, os acolhidos tinham, em geral, pouco tempo de casa, 

estavam, portanto, a conhecendo, ao mesmo passo que estavam conhecendo um ao 

outro, e também se reconhecendo e se identificando nas interações e nos espaços nela 

possíveis, assim como assimilando a si mesmo lá dentro como pessoa em situação de 

rua em estado de acolhimento. Percebi muita apreensão, olhares distantes, voltando-se 

ao longe, muitos inclinados a baixar suas cabeças. Muitas respirações profundas ao se 

declararem ou ao ouvir palavras alheias contando um pouco de si: tal fato fora possível 

de ser observado por ser dado a eles, assim como a todos participantes dessas breves 
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reuniões, incluindo os voluntários, voz para se apresentarem, para brevemente dizerem 

sobre sua história, sua origem, sua idade, etc.  

Percebi muita apreensão, sim. Ares de desassossego e intranquilidade me 

chegavam. Inquietude, receio. Mas também percebi, descontração, serenidade e 

equilíbrio. Diversos, relatos, depoimentos e testemunhos compondo dizeres altruístas, 

desejosos de transformação, reconhecendo que poderia por meio daquela vivência, 

promover mudanças em sua vida, recomeçar. Nesses encontros, compreendi que tinha 

eu que considerar o momento de relativa transição no qual estavam passando. Muitos se 

encontravam em processo de reabilitação por abusivo uso de álcool e drogas, muitos, 

como se costuma ser dito, na fissura30. 

No decorrer da pesquisa de campo, vale expressar, ainda, que me esforcei na 

busca de não naturalizar o olhar, de manter, num exercício constante de exploração do 

novo e da descoberta, o corpo concentrado e empenhado em, mais do que ver, ouvir, 

perceber e buscar compreender. 

Por último, como anunciado anteriormente nesta Dissertação de Mestrado, 

metodologicamente lançamos mão de duas formas de construir e sistematizar nosso 

estudo:  

1. Observar as práticas linguísticas percebidas ao longo da minha permanência nas ruas e 

na instituição; e 

2. tentar entender como as pessoas em situação de rua percebem e formulam sobre essas 

práticas linguísticas discursivamente por meio de suas narrativas concedidas através da 

realização de entrevistas.  

 

No próximo Capítulo, tratarei das entrevistas. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Gíria, nessa acepção, utilizada por usuários de droga, indicando o desejo incontrolável de 

possivelmente consumi-la. 
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CAPÍTULO III 

DAS OBSERVAÇÕES DE CAMPO ÀS ENTREVISTAS 

 

   

Para realizarmos as entrevistas, elaboramos um roteiro31, o qual consta no 

ANEXO 1 desta dissertação. Tal roteiro nos serviu como a um guia de perguntas que, 

após o vivenciar das observações, entendemos como necessário para pesquisas dessa 

natureza, como sugere Ravagnola (2018) ao nos dizer que 

 

[...] antes do encontro presencial entre o pesquisador e o entrevistado, ou seja, 

antes da entrevista propriamente dita. Essa fase é dedicada à exploração do 

campo pesquisado e às lacunas a serem preenchidas durante a entrevista. O 

propósito dessa fase é subsidiar as entrevistas e auxiliar o pesquisador na 

elaboração das perguntas exmanentes. (RAVAGNOLA, 2018, p. 7)   

 

Contatei seis pessoas em situação de rua. Cinco delas de forma direta e pessoal 

na casa de acolhimento Arsenal da Esperança (Marcelino, Romeu, Samuel, Carlos e 

Ronaldo). Com uma delas – Célio, ex-pessoa rualizada, então, uma pessoa que esteve 

em situação de rua e não mais está –, tive contato a partir de minhas relações pessoais.  

Todos os nomes dos participantes foram alterados a fim de manter seu anonimato. As 

falas dos indivíduos entrevistados foram, em precisas passagens, levemente modificadas 

e editadas em suas devidas transcrições, uma vez que não nos dedicamos a um estudo 

sobre variações sociolinguísticas ou socionteracionais, mas, sim, a uma análise de cunho 

mais discursivo.  

Entrevistas podem revelar pertinentes apontamentos a respeito das 

sociabilidades das pessoas rualizadas, assim como sobre as possíveis motivações frente 

ao que as encaminharam à vivência nas ruas. Desse modo, consideramos que explorar 

as narrativas e relatos contidos nas entrevistas nos permitem ter uma considerável 

amostra de como as pessoas em situação de rua compreendem suas experiências 

linguístico-discursivas, bem como as formulam e, ainda, como nelas se percebem.      

                                                 
31 Todavia, cabe destacar que o encontro direto com os entrevistados/acolhidos durante as entrevistas 

acabou suscitando outras perguntas e excluindo algumas previstas, sendo outras contempladas sem ser 

realizadas.  
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 No decorrer do processo de seleção de quais acolhidos poderiam cooperar com 

pesquisa como possíveis entrevistados, esclareci a cada um de quem me aproximei que 

sua participação se daria por meio da concessão de uma entrevista a ser realizada por 

mim em lugar adequado e de sua preferência. De mesmo modo, lhes esclareci que tal 

entrevista teria um tempo estimado de cinquenta minutos a uma hora e vinte minutos, 

cujas perguntas seriam realizadas a partir do Roteiro de Entrevista, relativo ao Projeto 

de Pesquisa, elaborado com questões que giram em torno das suas impressões e 

vivências enquanto pessoa em situação de rua. Prestei-lhes esclarecimentos, ademais, 

que a série de relatos e depoimentos tomados seriam gravados em áudio, com gravador 

de som, sendo posteriormente transcritos, e que todas as informações confidenciais e/ou 

que poderiam identificá-los seriam anonimizadas.  

Procurei um tom que se aproximasse o mais possível de uma conversa, apesar da 

existência do já citado Roteiro de Entrevistas, o qual poderia, relativamente, inclinar os 

atores a falarem mais diretamente sobre suas interações e sobre suas percepções 

relacionadas aos silenciamentos e ao estigma, temas iniciais que motivaram a pesquisa e 

que acabaram por balizar seu escopo. Acredito que a busca por esse tom se deu através 

do tipo de aproximação que realizei diante dos entrevistados durante minha 

permanência na casa de acolhimento (ocorrida, inicialmente, por meio do já comentado 

projeto Floresta que Cresce), associada a um tipo de pré-entrevista, pouco antes da 

entrevista propriamente dita. Nessa pré-entrevista, certa informalidade, em termos, 

permitiu um acento de conversa mais aberto, diante do qual os assuntos fluíram, 

aparentemente, com mais naturalidade. Não que isso não possa ter acontecido também 

no transcorrer das entrevistas. Acredito que essas conversas mais espontâneas dos 

assuntos a serem abordados na entrevista de fato – microfone aberto, apreensão, 

nervosismo, preocupação – antes, portanto, de apertar o “rec”, podem proporcionar mais 

aproximação e leveza no durar das narrativas e relatos.  

No entanto, das receptividades e das acessibilidades, aparentou-me que, por mais 

que se tenha ocorrido uma certa abertura no momento das entrevistas, o senso do estar 

em meio a uma entrevista parece se afigurar no entrevistado como sendo um espaço de 

tempo de atípica seriedade e formalidade protocolar, isso pela ocorrência do 

engajamento, seriedade e reserva em me responder dos entrevistados.  
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Nas conversas informais que ocorreram durante as minhas visitas e permanência 

na casa de acolhimento (também com os próprios entrevistados, ressalto), por seu tom 

menos rígido, mostraram à minha percepção, relatos em que dimensões da intimidade 

me chegaram de forma mais permeável. Conteúdos abrangendo vivências profundas da 

história pessoal, temas e pontos que ocupam o interior de seus casos e causos, de suas 

narrativas de vida, me foram, então, narrados.  

Assumindo que na interação face a face, que é uma atividade social, recaem 

tensões tanto comunicativas quanto ritualísticas (GOFFMAN, [1964] 2011), marcando, 

pois, influências sobre o conteúdo discursivo que está sendo construído, pondero aqui a 

provável influência que as inclinações das perguntas podem ter exercido sobre o 

entrevistado. Nesse ponto, observo que a projeção do “eu” do entrevistado, enquanto 

participante na sua relação com o outro, consigo próprio e com o discurso em 

andamento, fora acionada. Assim, vale pontuar, ainda, que, de acordo com Goffman 

(2011), nesse tipo de interação seus participantes se influenciam mutuamente, 

alinhando-se um ao outro em busca de promover a manutenção do evento social que se 

engendra.  

Vale dizer, por fim, que reconhecemos a força narrativa que deriva do dar voz 

direta aos aqui entrevistados, como também àqueles nas ruas abordados. 

 

3.1 A experiência cotidiana das trocas sociais: a vida nas ruas e suas formas de 

sociabilidades em narrativas 
 

“Ser, eu diria, não é estar em um lugar, mas estar ao longo de 

caminhos. O caminho, e não o lugar, é a condição primordial do 

ser, ou melhor, do tornar-se.” 

                                                            Tim Ingold, Estar Vivo. 2015. 

 

 

“O que lembro, tenho.”  

Guimarães Rosa 

 

 

Atentando para a busca de possíveis entradas para analisarmos as entrevistas 

realizadas com pessoas rualizadas em estado de acolhimento institucional e também de 
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uma narrativa produzida por uma ex-pessoa em situação de rua, inicialmente, 

assumimos, no intuito de interpretá-las diante de um ponto de vista discursivo e à luz da 

Linguística Aplicada INdisciplinar, a possibilidade de elas serem lidas, enquanto gênero 

textual, “pré-teoricamente, como um discurso construído na ação de se contar histórias 

em contextos cotidianos ou institucionais, em situações ditas espontâneas ou em 

situação de entrevista para pesquisa social” (BASTOS; BIAR, 2015, p. 99).  

O ato de narrar nos é interessante enquanto versões que se constroem sobre 

experiências e enquanto uma forma de entendimento da vida social. Nas suas narrativas, 

na medida em que os relatos vão ficando mais opacos, os atores expõem a sua trajetória 

pessoal de vida, tal como a vivencia em sociedade pela qual transitaram. Nesses 

itinerários, apresentam enredamentos de acontecimentos e travessias, dos quais também 

se fazem presentes jogos de linguagem, o que deixa transparecer contingências e 

aspectos tanto históricos quanto socioculturais presentes nos ambientes diretos pelos 

quais se sociabilizam e constituem suas práticas de linguagem. Assim, as narrativas dos 

entrevistados nos interessam porque nos vêm a revelar sobre os modos com os quais as 

pessoas rualizadas se assocializam e de qual maneira se veem como falantes por meio 

das descrições de si, e também como interpretam o comportamento linguístico dos 

outros atores em relação à manifestação da sua própria fala e em relação ao seu corpo. 

Além disso, elas nos são interessantes por expor sobre as regras válidas para o jogo 

linguístico situacionalmente engendrado no espaço público da vida nas ruas, bem como 

sobre as questões que transitam por este universo. Portanto, “é por isso que a presença 

das narrativas é importante: elas revelam práticas e são em si mesmas práticas. Mais do 

que descrever golpes, elas o fazem”, (CERTEAU, 1982 apud DE LUCCA, 2007, p. 38). 

Ao buscarmos trabalhar as narrativas dos entrevistados, vemos que suas 

trajetórias de vida se entrecruzam, trançando, ainda que singulares e intransferíveis, 

porque advém de tessituras de historicidades heterogêneas, uma trama reconhecida e em 

diversos pontos compartilhada. Além disso, apresentam uma perspectiva cultural e 

sociohistórica de encadeamentos, vinculações e problemáticas, assim como situações e 

atores sociais que se interconectam. Vale observar, ainda, que tais narrativas, põe em 

crise qualquer tentativa homogeneizante e automática de se buscar deslindar as 

possíveis motivações que podem encaminhar uma determinada pessoa à situação de rua, 

uma vez que são plurais e multifacetados os trajetos que a antecederam. 
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Em seus percursos em direção à rua, no entanto, podemos identificar 

correspondências e similitudes, principalmente no âmbito das suas perdas, sejam elas 

matérias ou simbólicas, quebras de vínculos afetivos e familiares, desemprego e 

sofrimento psíquico. O traço comum de seus itinerários, ainda que heterogêneos, reside 

propriamente no fato de serem marcados por narrativas de rupturas, escassez de 

recursos e trajetórias obliquas de exclusão, desamparo e abalo do sentimento de 

pertencimento social, o que os encaminham a um isolamento e a uma constante crise 

identitária (ESCOREL, 1999), cujo indivíduo que se vê envolto por tais traços, em sua 

singularidade dramática, não vislumbra escolha a não ser a realidade pungente das ruas. 

Essa rua é aqui assumida como lócus em que se manifesta uma situação-limite, por sua 

insuficiência valorativa e pelos estigmas que incorpora, decerto um parâmetro de perda 

e fracasso, um ponto final do qual não se tem lugar mais distanciado socialmente para se 

chegar.  

Os relatos e eventos narrados carregam uma dupla via, em que assumimos que 

ao contar histórias “os indivíduos organizam suas experiências de vida e constroem 

sentido sobre si mesmos; analisando histórias, podemos alcançar e aprofundar 

inteligibilidades sobre o que acontece na vida social” (BASTOS; BIAR, 2015, p. 98). 

 

3.1.1  Que corpo é esse que agora anda sempre comigo 

 

 

“Já virei calçada maltratada/ [...] Já rodei o mundo quase mudo/ 

[...] Já senti saudade/ [...] Já pedi ajuda/ Já dormi na rua...” 
 

Tim Maia 

 

 

“Eu tive momentos muito difíceis, e estou aqui na casa 

de acolhimento Arsenal da esperança. E assim, na 

infância ((incompreensível)), de uma mulher de 

família pobre, e vim de lá pra cá. Na infância ajudava 

muito ela, debaixo de lutas, morava em povoados, em 

centros, né, dentro de fazendas, e nós trabalhava. 

Ajudava a pessoa dela, e fomos vindo de lá para cá na 
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minha infância, criado sem pai, criado só com a mãe, 

e... cultivava, trabalhava na roça, cultivando arroz, 

limpando arroz plantando o milho, limpando. E fomos, 

com a idade já dos meus doze anos de idade fomos 

para a cidade de Santo Antônio dos Lopes, no 

Maranhão.” (Narrativa de Ronaldo ao se apresentar a 

mim, no exato dia 26 de outubro de 2019) 

 

 

Na vivência das ruas, a percepção de si, do outro e da própria situação que nela 

se engendra, o assolar do corpo na procura de um improvável encaixe em uma moldura 

que, então, não lhe dá caimento, e, fria, lhe confere dor, o sofrimento psíquico, a 

distância, o sentimento de fracasso, seja da vida pessoal, seja na vida conjugal ou 

profissional, todos se evidenciam em seu estigma.  

Ao ser perguntado se poderia me narrar como foi sua primeira noite na rua, o 

acolhido Ronaldo, nordestino, 46 anos, 6o ano do Ensino Fundamental II incompleto 

cuja variável sociais raça-cor que lhe identificaria poderia ser descrita como parda, me 

responde: 

 

Ronaldo: Não foi muito boa a minha primeira noite na rua. Porque já entrei na 

noite sem jantar, e estava chovendo, e eu procurei um abrigozinho, um 

alpendrezinho, numa determinada cidade, por não ter condição financeira 

nenhuma no meu bolso, nenhum centavo no meu bolso. E ali, fui para aquela 

localidade, para debaixo daquele alpendre, e ali fiquei com minhas coisas, 

minhas roupas. E debaixo daquele alpendre, pessoas passando nas ruas, uns 

observavam, uns passavam direto, outros ingerindo bebidas alcoólicas, e eu ali 

quietinho no meu cantinho, debaixo daquele alpendre. A chuva afinou. 

Começou a fazer a movimentação daquele pessoal, ali naquela rua. E ali deitei, 

forrei o chão com a minha toalha e deitei no chão, e coloquei a minha cabeça 

ali em cima daquela bolsa. Ao meu acordar, eu acordei todo doído, cabeça 

doendo, foi um momento difícil, ali naquele momento. Ali eu chorei, por qual 

situação em qual me encontrava. Mas, em nenhum momento, eu vejo... eu 

entendo e hoje compreendo que não há uma situação melhor na qual a gente ter 

a casinha da gente, ter a moradia da gente e ter a estadia da gente, numa vida 
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bem melhor. Então, aquele momento para mim foi muito difícil. Chorei de 

tristeza, amargura muito grande na minha alma, na minha vida.       

 

No excerto acima, Ronaldo já se vendo como pessoa experenciando 

características de extrema contingência na particularidade da trajetória de vida em que 

se vê envolto, reconhece estar prejudicado física e emocionalmente diante do seu 

distanciamento ocorrido de súbito. O entrevistado percebe, ademais, sua parte simbólica 

em relação à alteridade e ao ambiente, sinalizando a ruptura, a perda e a total falta de 

recursos, típico de trajetórias que carregam consigo as marcas da exclusão e do 

desamparo (ESCOREL, 1999).  

Na narrativa de Ronaldo, nota-se o destaque que é dado a sua corporeidade –“E 

ali deitei, forrei o chão com a minha toalha e deitei no chão, e coloquei a minha cabeça 

ali em cima daquela bolsa. Ao meu acordar, eu acordei todo doído, cabeça doendo” –. 

Podemos identificar em suas palavras a preocupação em descrever, com minúcia e certo 

senso estético, como percebeu seu corpo ganhando os contornos de um corpo 

apreendido agora como estando em processo de rualização, e que começa a lhe 

sobrepujar. Um corpo que ora é observado, ora é ignorado pelo outro que passa, que 

passa e não o vê, e que, vendo, o desconsidera, ignorando sua a presença – “E debaixo 

daquele alpendre, pessoas passando nas ruas, uns observavam, uns passavam direto”–, 

narra Ronaldo. 

A primeira noite sem morada chega à sua subjetividade como totalmente 

desacolhedora e traumática – não há traços, ainda, de sentimento de pertencimento. 

Ronaldo tem consciência de que não tem para onde voltar, sua vida material se resume 

às roupas do corpo, sua toalha e aos pertences não mencionados em sua bolsa – quem 

sabe fotografias, quem sabe memórias. Seu horizonte de vida, em tal momento, ao ter 

dormido e acordado em um lugar hirto e que não lhe é seu, ausente de vínculo, faltoso e 

relapso de história, apartado de palavras, se limita ao “ir por aí”. O lugar que antes se 

restringia ao seu olhar como a uma fissura inóspita aberta na cidade, impensada para se 

dormir, cujo corpo se encontra desalojado de privacidade, agora, dramaticamente, lhe 

serve como abrigo. Ronaldo se vê, então, no “olho da rua”, na “rua da amargura”, lócus 

de grande aflição e tormento. A rua, seu último recurso, seu ponto final de chegada, 

donde para baixo não mais se pode descer social e simbolicamente. Seu estar é atônito, 

dolorido e absorto. O seu eu em situação de rua já lhe é manifesto, e lhe desponta como 
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uma possibilidade de estar no mundo, de devir. 

Ao ser perguntado sobre questões relativas às práticas linguísticas das pessoas 

em situação de rua, e também se percebia que a vida nas ruas poderia favorecer o 

silenciamento da voz ou ao encolhimento da comunicação, Ronaldo me responde: 

 

Ronaldo: Sim, às vezes, com certeza que, sim. Porque, às vezes, você tem..., o 

homem em si, ele se envergonha com a situação que ele está, em se comunicar 

com a sociedade, em se manifestar para a sociedade. São situações muito 

difíceis, às vezes, em termos de... até para se alimentar. Às vezes, tem vergonha 

de se comunicar com aquela pessoa, chegar para alguém, às vezes, pedir um 

dinheiro para comprar uma comida. Muitos, às vezes, não se manifestam, 

ficam caladinhos; às vezes, outro vai lá, que tem mais força, vai lá e pedi 

dinheiro para comprar uma comida. Às vezes, uns em si, morador de rua, às 

vezes uns em si ajudam uns aos outros, mas é muito difícil essas partes 

acontecer. Mas, é a situação, às vezes, constrangedor para a pessoa que se 

encontrar na rua se comunicar, às vezes, com a sociedade, porque se sentem 

envergonhados. 

 

Podemos identificar no relato de Ronaldo, que o comportamento linguístico de 

uma pessoa em situação de rua pode ser afetado pelos processos de identificação social 

do grupo ao qual se vê pertencendo, cujo silêncio como inibidor linguístico pode advir 

de um estado característico de vergonha e constrangimento diante do lugar que ocupa 

socialmente – “Porque, às vezes, você tem..., o homem em si, ele se envergonha com a 

situação que ele está, em se comunicar com a sociedade, em se manifestar para a 

sociedade”, – “às vezes, tem vergonha de se comunicar”. Um estado de inibição 

propriamente dito se encontra enviesado em uma das passagens relatadas, quando 

coloca – [...] “às vezes, outro vai lá, que tem mais força, vai lá e pedi dinheiro para 

comprar uma comida’ –, entendido aqui o termo força como um tipo de disposição para 

agir linguisticamente, cujo, calar-se, em contraponto, encontra-se no campo do 

interdito, aludido por exemplo, no momento em que o entrevistado relata –“Muitos, às 

vezes, não se manifestam, ficam caladinhos”. 

O entrevistado dispõe, portanto, que a realidade social da pessoa rualizada acaba 

por registrar certas restrições em suas ações linguísticas cotidianas, marcadas 
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situacionalmente pelo lugar de exclusão social em que tal contingente urbano se 

encontra arrolado. Vale mencionar, ainda, que em sua narrativa, Ronaldo também nos 

conta que há, apesar de em pouca medida, entre os atores viventes das ruas também a 

noção de coletividade – “Às vezes, uns em si, morador de rua, às vezes uns em si 

ajudam uns aos outros, mas é muito difícil essas partes acontecer”. 

Perguntei também ao Ronaldo, como se davam as relações das pessoas 

rualizadas com outros seguimentos sociais, se era boa, razoável ou ruim a convivência, 

como também se havia algum tipo de violência, fosse verbal ou física, psicológica ou 

moral contra as pessoas viventes nas ruas, ele, assim, me coloca:   

 

Ronaldo: Em termos dessas partes, assim, que eu vejo nessa situação é muito 

preconceito. Às vezes, a pessoa se encontra nessa situação, não é porque ele 

queira, às vezes, por falta de condição financeira, às vezes, por não ter um 

lugar apropriado a moradia dele, e, devido a essa situação a qual se encontra, 

muitos observam, e jogam palavras, falam mal, criticam, zombam, desprezam. 

Por quê? Porque, é... não repara para a parte do amor. Do amor que tenha 

sentimento pelo próximo, mas, sim, para desqualificar. Esses tipo de pessoas 

assim, não têm muito êxito na vida, né. Mas, aquele que é humilde, que sofre, 

está ali nas ruas, às vezes, por necessidade, até mesmo financeira, às vezes, 

perdeu emprego, perdeu toda a razão de viver, se entristece muito, às vezes, 

perde família, perde esposa, perde filhos, então, fica jogado, não tem quem 

entenda, não tem quem compreenda. Então, muito das vezes, as pessoas se 

sentem, é... muito tristes, muitas das vezes tristes, muitos deles constrangidos, 

muitos deles ficam angustiados, com essa tal situação, e ainda veem outras 

pessoas falam duro como ele, falam mal com ele, dele, e ele não aguenta. 

Muitas vezes se entristece, chora, às vezes, com a tal situação na qual se 

encontra. 

 

Ronaldo nos expõe em seu relato acima, uma observação negativa sobre os 

modos que percebe ser recepcionada a presença e as práticas linguísticas das pessoas em 

situação de rua, além de tecer um olhar próximo ao das análises sociológicas sobre a 

situação de rua – “Às vezes, a pessoa se encontra nessa situação não é porque ele 
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queira, às vezes, por falta de condição financeira, às vezes, por não ter um lugar 

apropriado a moradia dele”.  

Segundo o entrevistado, podem, incorporada a determinadas circunstâncias em 

que um possível encontro social situado pela condição de rua se depara, emergir 

comportamentos, olhares, como também tons de palavras e expressões anunciadas ao 

seguimento urbano – pessoa em situação de rua, que refletem posturas e disposições 

orientadas pelo preconceito – “Em termos dessas partes, assim, que eu vejo nessa 

situação é muito preconceito” –, cujo destrato social também se evidencia, quando 

colocados tais atores como sujeitos inabilitados de qualificação, e, assim, reprovando e 

depreciando seu estar no mundo por conta da sua condição social – “[...] devido a essa 

situação a qual se encontra, muitos observam, e jogam palavras, falam mal, criticam, 

zombam, desprezam”, “para desqualificar”.  

Podemos apreender, com base nas alegações (e por que não, também, na 

indagação reivindicatória – “Por quê? Porque, é... não repara para a parte do amor. 

Do amor que tenha sentimento pelo próximo”) de Ronaldo, que a pessoa em situação de 

rua é, amiúde, dimensionada negativamente por conta dos rótulos sociais a elas 

projetados e atribuídos. Esses rótulos acabariam, nas observações deste estudo, por 

impactar, sobremaneira, em sua subjetividade, gerando, pois, além das própria 

precariedade, urgências e ausências da vida nas ruas, a angustia em razão da introjeção 

do desprezo alheio – “Então, muito das vezes, as pessoas se sentem, é... muito tristes, 

muitas das vezes tristes, muitos deles constrangidos, muitos deles ficam angustiados, 

com essa tal situação, e ainda veem outras pessoas falam duro como ele, falam mal 

com ele, dele, e ele não aguenta. Muitas vezes se entristece, chora, às vezes, com a tal 

situação na qual se encontra”.  

Apontamos, ainda, que quando o entrevistado enuncia – “[...] e ainda veem 

outras pessoas falam duro como ele, falam mal com ele, dele...” –, ocorre, 

presumidamente, um olhar estigmatizante e conservador, os quais viriam de percepções 

que se alinham às “tendências interpretativas da ‘cultura da pobreza’ (LEWIS, 2006), 

que responsabilizavam os pobres por sua condição” (ALVES; ESCOREL, 2012, p. 

103). 

Observando como as pessoas em situação de rua ocupam os espaços urbanos, em 
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uma passagem do relato de Ronaldo, por exemplo – “[...] eu procurei um abrigozinho, 

um alpendrezinho, numa determinada cidade, por não ter condição financeira nenhuma 

no meu bolso” –, na experiência do cotidiano das ruas e, especialmente, na busca de se 

apreender como dão a conhecer a sua subjetividade, a saber, como se expressam, 

produzem ou vivenciam possibilidades de interação pela linguagem, levamos em 

consideração que estamos falando de um contexto de produção linguístico-interacional 

particular no jogo das relações sociais, e, em razão disso, havemos de atentar de mesmo 

modo para a forma como seus atores afirmam sua presença nesses espaços interativos 

diante da disposição dos seus corpos de rua.   

 

 

3.1.2 Vozes do corpo: as práticas linguísticas na esfera das experiências sociais 

cotidianas 

 

Vindo do interior de São Paulo, Marcelino, 45 anos, cor branca, perdera um 

olho em um acidente de trabalho. Ele é declaradamente ex-dependente químico e vive 

na rua há mais ou menos um ano. Perguntado sobre sua percepção em relação a si ou às 

outras pessoas em situação de rua sobre uma possível ocorrência de retraimento ao se 

comunicar (fosse com pessoas que estavam na mesma condição que a dele ou não), ele 

me responde: 

 

Marcelino: Com certeza! Mas, é... mas eu acredito, assim, que é aquilo que nós 

conversamos, a pessoa em situação de rua, Cleder, ela se fecha no próprio 

mundo dela, por vários motivos. Um deles, vamos dizer assim, é a autoproteção. 

Um morador de rua, a maneira que ele tem de se proteger é se calando, 

porque, na rua, você tem que ser bem observador, né. Você tem que saber onde 

você vai, como você chega nesse lugar, com quem você fala, o que você fala, 

porque, por mais, como eu disse, às vezes, mesmo você sendo educado, mesmo 

você, sabe, eu sou... eu digo assim, eu costumo, eu me ponho no meu lugar, eu 

sou uma pessoa que eu me ponho em meu lugar, mas mesmo assim, ainda você, 

às vezes, você é agredido. Não porque alguém me disse um “não”, me agrediu, 

mas é a maneira que ela disse o “não”, o tom da voz, sabe, o olhar de 

acusação, de, sabe, de julgamento, então, e é isso que leva essas pessoas, e, 
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muitas vezes, a pessoa porque sofreu, né, com algum tipo desse tipo de 

preconceito, em alguma ocasião ela sofreu isso, ela acaba generalizando. 

Então, “eu não vou falar com mais ninguém, eu não vou ter mais amigos, eu 

não vou me comunicar com ninguém, eu não vou me relacionar com 

ninguém”. A pessoa se fecha com medo de alguma outra possível agressão. Ela 

se fecha em si mesma. Ela deixa de falar dos seus anseios, da sua vontade, da 

sua necessidade, e acaba se prejudicando, né, acaba se prejudicando por isso.  

 
 

Em entrevistas para uma determinada pesquisa, a expectativa de qualquer 

pergunta elaborada na busca de um ganho de informações e de conhecimento de uma 

realidade social situada, como é a das pessoas rualizadas, é que ela se desdobre em 

outros pontos próprios do universo do entrevistado. E uma vez que, no caso deste 

estudo, as perguntas realizadas por mim gravitaram em torno da vivência nas ruas, as 

“pessoas entrevistadas obviamente possuíam um conhecimento muito maior que o meu 

acerca daquilo que perguntei (DE LUCCA, 2007, p. 40). 

Isso posto, trazida pelo entrevistado a questão da autoproteção, esta insurge em 

seu relato como uma das razões para o silêncio. O silêncio é assim um recurso – “Um 

morador de rua, a maneira que ele tem de se proteger é se calando”. O silêncio, nesse 

caso, vem a favorecer um outro elemento que parece central para o bem observar – 

“Porque, na rua, você tem que ser bem observador, né. Você tem que saber onde você 

vai, como você chega nesse lugar [...]".  

Na fala de Marcelino, percebemos que há um conjunto de saberes situados que 

não separa, em nada, o corpo do que ele fala e do que fala o corpo, e, de mesmo modo, 

o que fala ao corpo. Essa é uma perspectiva que situa o corpo e sua relação com o 

espaço em uma significação menos logocêntrica, portanto, mais observacional e 

comportamental, cuja ação verbal, que, na lógica colocada pelo entrevistado, é evitada, 

isso pelo motivo de poder ser perigosa para aquele que fala, acima de tudo, quando 

desconhece o jogo social e linguístico negociado nas ruas – “Você tem que saber [...] 

com quem você fala, o que você fala, porque, [...] às vezes, mesmo você sendo educado 

[...], você, às vezes, você é agredido”. 

Ao reconhecer que há, efetivamente, dentro dos diversos agenciamentos 

disponibilizados situacionalmente nas ruas, um mover que resulta em um tipo específico 
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de silenciamento, e, ainda, que esse mover possui como possível motivação a 

autoproteção, o entrevistado nos diz que a rua também implica em um campo aberto de 

conflitos atravessados pela hostilidade e pelo ódio, campo este que precisa ser 

estrategicamente observado e negociado. 

Observamos, ainda, na avaliação realizada pelo entrevistado, que o ficar/estar 

em silêncio pode ser uma ação positiva, sendo, portanto, um dos modos de estar em 

situação de rua, e que parte do todo contextual que a integra. Essa ação silenciosa, teria, 

então, um caráter de reconhecimento de seu uso enquanto prática de uma habilidade 

autoprotetiva advinda do habitus (BOURDIEU, 2008), e que faria as pessoas rualizadas 

se recolherem linguisticamente, interrompendo o fluxo comunicativo verbal, em uma 

ação no mundo resultante de um conjunto de fatores – “[...] a pessoa em situação de 

rua, Cleder, ela se fecha no próprio mundo dela, por vários motivos. Um deles, vamos 

dizer assim, é a autoproteção”, – expõe Marcelino.   

No desenvolvimento da sua resposta, além ao silenciamento suscitado pela 

minha pergunta, Marcelino também evoca outros elementos do estar em situação de rua 

e de certos códigos sociais, bem como outros agenciamentos corporais dinâmicos, que 

devem ser (re)conhecidos por aquele que se encontra em tal condição social: 

sociabilidades, formas de se aproximar e de se comunicar, e, de mesmo modo, de 

perceber e perceber-se em relação ao outro e ao seu entorno. O morador de rua precisa, 

consequentemente, (re)situar e (re)dimensionar o seu olhar enquanto observador diante 

daquilo e daqueles que se encontram ao se derredor. 

Pondera-se aqui, portanto, que tais códigos e agenciamentos corporais 

necessitam ser logo reconhecidos por aquele que se encaminha em direção às ruas 

enquanto possível ambiente de morada e subsistência. Assim, operar certas escolhas 

linguísticas, assim como planejar aquilo a se dizer, pode refletir, reconhecendo a 

conjuntura de vulnerabilidade que a população rualizada experiência diante dos seus 

corpos, diretamente em sua sobrevivência. Observamos, para mais, que o ficar em 

silêncio, quando este acionado (ou, quiçá construído) na e pela própria situação de rua, 

indica um expediente que, além de garantir a manutenção existencial nas ruas, 

presumidamente pode salvaguardar a presença em uma determinada localidade que, 

porventura, o ator rualizado conhece e reconhece como familiar, o que facilitaria suas 

possibilidades de agência e obtenção de recursos. 
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Quanto às possíveis formas de comunicação enquanto um saber desenvolvido na 

esfera da rua, o relato desse entrevistado dispõe também que um falante em situação de 

rua necessita assimilar que colocar-se em seu lugar – “eu costumo, eu me ponho no meu 

lugar32, eu sou uma pessoa que eu me ponho em meu lugar” – (fala propositiva que nos 

parece revelar um lugar social indicativo de como deve se comportar o subalterno de 

rua, inclusive dentro de um contexto de uso da língua), comparece como um sentido 

norteador e situado para a continuidade de a sua existência no arena pública das ruas. 

Assim, a produção de fala das pessoas em situação de rua requer cautela diante 

da forma com a qual é construída discursivamente, uma vez que tal contingente se 

encontra socialmente atravessado por juízos e percepções estigmatizadas culturalmente. 

Tais apreciações advindas do estigma podem, eventualmente, fazer com que pessoas 

rualizadas se depararem com determinadas situações diante daqueles que neles vêm a 

projetar tais distinções, podendo culminar em diversas forma de violência. Nesse 

aspecto, para quem habita as ruas, o silêncio pode insurgir como disposição de uma 

prática social compartilhada de sobrevivência e preservação em grupo, o que nos 

remete, novamente, ao conceito de habitus em Bourdieu (2008).  

Uma vez se encaminhado para as ruas, o sujeito necessita, de forma 

relativamente rápida, perceber a sua dinâmica e funcionamento. Isso significa, também, 

e, sobretudo, assimilar os diversos discursos e modos de interação que nelas se 

engendram, os quais se constroem, portanto, socialmente. Nessa ótica, considera-se que 

estar na rua 

 
[...] impõe correr riscos pessoais, físicos e psicológicos, na interação com outros 

atores da rua, que atinge a todos aqueles que a ocupam, não importando se 

crianças, adolescentes ou adultos. A organização desses sujeitos na rua, como 

forma de agir, de resistência e de defesa, decorre em parte da estratégia que 

utilizam para o enfrentamento dos desafios e das ameaças que vivenciam nesse 

espaço. Adolescentes que moram na rua aprendem desde cedo a não delatar os 

companheiros, a dividir os ganhos dos furtos, a droga, a comida, a obedecer aos 

mais fortes (SOUZA; LOVISOLO, 2009, p. 13) 

 

                                                 
32 Questão esta que gera certa inquietação: pois, onde, em uma interação, é o lugar da pessoa em situação 

de rua. Em tal caso, e, especificamente em relação ao conteúdo disposto pelo entrevistado, seria 

interessante saber se esse “por em meu lugar” tem relação ao seu lugar enquanto indivíduo em sua ética 

pessoal ou enquanto pessoa em situação de rua, algo que ficou um tanto ambíguo em sua colocação. 
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Atentando para a ideia de que atuar em sociedade com a linguagem mobiliza 

discursos anteriores, discursos estes que estão relacionados às habilidades e 

conhecimentos adquiridos pela prática de rotinas sociais (BOURDIEU, 2009), é preciso 

que, com certa presteza, as pessoas que se dirigem às ruas se tornem aptas, portanto, 

pela experiência, a nelas circular e permanecer diante das suas vicissitudes e percalços. 

Relacionado a isso, essas pessoas acabam assimilando, de modo inconsciente, muitas 

vezes, que são determinadas práticas linguístico-discursivas que lhes servirão como 

meio de sobrevivência e permanência fora das instituições formais. Ponderarmos que tal 

assimilação ocorre de modo cultural, situacional e circunstancial diante de um processo 

estratégico e sociocognitivo na construção de um habitus que se constitui na e pela 

situação de rua (BOURDIEU, ibidem). Isso dito, tais atores viriam a perceber, na 

organização social da qual agora pertencem, os papeis que devem representar, e, assim, 

diante de um repertório de representações (GOFFMAN, 2007), os possíveis e, por que 

não, prováveis impactos da fala legitimados por uma determinada comunidade social 

como prática comunicativa de poder. 

A ida à rua envolve uma gama diversa e heterogênea de motivações, podendo se 

dizer o mesmo quanto à sua permanência. No que diz respeito a esta última, vimos que 

há, por meio das explanações de Marcelino, uma preocupação em relação ao uso língua, 

cujas consequências e enredamentos se fazem manifestos pelas pessoas rualizadas, 

estando, pois, presentes diante de critérios e urgências próprias de seu universo, 

marcado, decisivamente, por cerceamentos e vulnerabilidades. Assim, entendemos que, 

para uma abordagem considerável de um discurso situado na rua, é necessário o 

reconhecimento do seu contexto interacional de produção de sentidos, uma vez que toda 

produção de sentido é produzida situacionalmente. 

Isso posto, entendemos aqui que o silêncio das pessoas rualizadas, como forma 

de comunicar distanciamento social, se orienta como a um comportamento que chama a 

atenção não apenas para o que ocorre linguisticamente em uma determinada situação 

social (GOFFMAN, 2007), mas, sobretudo, pela percepção dos possíveis e, por que 

não, prováveis impactos temerários da sua aproximação diante da projeção da sua fala e 

de seu corpo, impactos estes que podem, em última instância, culminar em atos 

violentos. Nessa conjuntura, tais atos viriam a ser legitimados por determinados 

agenciamentos sociais como prática autorizada que integram as malhas do poder sobre 
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os corpos, de um tal poder, que, a partir de Foucault (1995; 2013), é aceito como um 

conjunto de forças, advindas de todas as relações que compõem os espaços da vida 

social. 

Em espaço público, habitualmente, as regras de uso da fala podem ser distintas 

das regras para seu uso em espaços tipicamente privados. Em partes, um tipo de silêncio 

é uma prática tanto aceitável como usual em território público. Ao pensarmos 

inversamente, refletindo sobre o silêncio como categoria que atua como quebra de 

expectativa diante de um ambiente coletivo, teríamos que pensar quais espaços, quando 

divididos socialmente, sugerem ou propiciam um possível desenvolvimento interativo 

em algum nível, seja corporal, por meio do gesto, seja pelo pronunciamento por 

intermédio da fala. O silêncio, a depender da situação, quando se estende 

significativamente, pode, em tese, causar desconfortos, em outras, ele é convocado. 

Quem, então, poderia falar ou se sentir autorizado a falar, por exemplo, em um lugar 

dividido por diversos segmentos sociais: como em um terminal público de metrô? Ali 

talvez o silêncio tenha seu lugar reservado, caso queira ser acionado. E quais seriam as 

falas aceitáveis, em uma abordagem direta, de uma pessoa em situação de rua ao dirigir-

se a alguém na fila de um teatro formada ao longo de uma rua, além do pedido de 

esmola enquanto prática cotidiana alegada a tal pessoa? Haveria uma fala aceitável fora 

desse enquadre de pedinte?  

 Quanto às práticas de silenciamento suscitadas para análise, perguntamos: as 

vozes desses indivíduos teriam sido deles socialmente descorporificadas, sugerindo que 

deles se dissociou, como se a voz estivesse sem corpo e o corpo estivesse sem a voz?  

 Considera-se, então, em hipótese, que em tais indivíduos a voz pode encontrar-

se sem corpo e o corpo sem a voz. E uma vez conceituado que voz e corpo estão 

intrinsecamente coadunados, e que o corpo possui em sua interface social a relação com 

outros corpos, que papel o corpo das pessoas em situação de rua tem nas práticas 

linguísticas das quais participam?  

Assim, se argumenta, pensando o indivíduo refletido e ponderado sem prescindi-

lo dos princípios fundamentais da alteridade, que algumas práticas linguístico-

discursivos cotidianas de tais pessoas podem estar afetadas por variados elementos e 

aspectos da própria condição rualizada. Por exemplo, a marca socialmente 
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estigmatizada da sua presença nas ruas, tanto em relação ao olhar da sociedade civil 

quanto em relação ao olhar vigilante do Estado, ou mesmo pela própria experiência do 

preconceito e da discriminação, os quais acabam por atuar sobre seus corpos e por sobre 

suas possíveis manifestações discursivas. Para tanto, se faz pertinente considerar que os 

corpos “estão em evidência nos espaços públicos e estão marcados por posições 

políticas que devem ser visíveis na paisagem urbana e serem reconhecidas socialmente 

por meio de práticas corporais” (NASCIMENTO, 2019, p. 1).  

Um outro aspecto para análise diz respeito à maneira como se fala destacada em 

relato pelo entrevistado Marcelino. Quando encontramos na referida exposição 

enunciações como – “Não porque alguém me disse um 'não', me agrediu, mas é a 

maneira que ela disse o 'não', o tom da voz, sabe? O olhar de acusação, de, sabe? De 

julgamento” –, consideramos que o que possivelmente estrutura tal evento discursivo se 

realiza por meio da interposição entre práticas sociais e a própria condição de rua. Tais 

instâncias acabariam, desse modo, por regular as práticas linguísticas das pessoas 

rualizadas, compreendendo, contextualmente, a rua como um extenso ambiente de 

significações, composto interacionalmente perante as ações sociais nelas situadas 

(ERICKSON; SHULTZ, 2013). Assim, a rua seria o maior referencial para quem nela 

habita, a rua como medida de todas as coisas – das suas próprias práticas linguísticas, 

portanto.  

Esse modo de análise precisa contar com uma visão que possa, relativamente, 

abarcar os diversos agenciamentos que estão sendo mobilizados, os quais reúne, de 

acordo com Magnani (2002, n.p), “os atores sociais, o grupo e a prática que estão sendo 

estudados e, de outro, a paisagem em que essa prática se desenvolve, entendida não 

como mero cenário, mas parte constitutiva do recorte de análise”. Então, nos inclinamos 

a pensar esses atores sociais refletindo-os diante de as suas práticas linguísticas e tendo 

as ruas não tão somente como um espaço físico, mas, sim, esta como paisagem de 

significações que integra tais práticas, não se restringindo, destarte, a um simples 

cenário em que coadjuvam suas vidas, tendo como pano de fundo a cidade. 

Nesse sentido, compreendemos que as questões de difícil resolução referentes ao 

uso da linguagem, encaradas cotidianamente pelos participantes do discurso no contexto 

interacional urbano da rua, respondem a demandas sociais centradas nas questões 

sociopolíticas e históricas observadas na sua respectiva composição em face à vida 
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social. Por exemplo, quando o entrevistado acima enuncia – “Um morador de rua, a 

maneira que ele tem de se proteger é se calando, porque, na rua, você tem que ser bem 

observador, né. Você tem que saber onde você vai, como você chega nesse lugar, com 

quem você fala, o que você fala” –, ele não apenas (re)constrói uma realidade por ele 

vivenciada, mas, também, reconhece, intuitivamente, que há uma dinâmica na ordem 

dos discursos. Dinâmica esta que, portanto, pode “ser compreendida quando uma 

determinada prática social se associa a outras, promovendo o hibridismo nessas práticas. 

A maneira como ordens de discurso se relacionam entre si é, igualmente, um 

desdobramento da percepção discursiva de Foucault (2012)” (ACOSTA; RESENDE, 

op. 2017, p. 701). 

Ao atentarmos para a construção da autoimagem e para a concepção de mundo 

atravessadas pela língua e pela linguagem, cujo discurso também é compreendido como 

prática social e deve ser analisado “segundo a percepção de que são frutos de processos 

sociais e que na mesma medida os produzem” (ACOSTA; RESENDE, 2017, p. 701), 

consideramos também as relações constituídas nas esfera das ruas dentro de um modo 

processual de interação linguístico-discursiva, em que os discursos são construídos por 

meio da interdiscursividade. Isso posto, de acordo com a concepção desenvolvida pela 

Análise de Discurso Crítica (FAIRCLOUGH, 2003), assumimos que existem 

 

[...] contingências sociais engendradas no discurso e pelo discurso, e são esses 

recursos-constrangimentos, organizados em relação a práticas sociais específicas, 

que constituem a essência das ordens de discurso. Nessa perspectiva, toda prática 

social articula ordenações discursivas particulares, que viabilizam a atividade 

discursiva, um de seus momentos. As práticas sociais são dinâmicas, sendo cada 

vez mais evidente, nas práticas contemporâneas, a aproximação de espaços 

sociais e a hibridação de práticas. Tendo em vista que há sempre ordens de 

discurso constitutivas e constituídas dessas/nessas práticas, estas também sofrem 

modificações por meio de trocas promovidas por imbricação entre as ordens. 

(ACOSTA; RESENDE, 2017, p. 701)   

 

Em uma pergunta, na qual eu relacionava o estigma e as condição de 

marginalidade vivenciada pelas pessoas rualizadas com o silencio ou ao encolhimento 

da comunicação, colocando tais instâncias como centro de convergência desse processo 

de silenciamento, o entrevistado Marcelino antes retoma uma questão, a da escuta 

solidaria, a qual havíamos conversado momentos anteriores – “Eu acredito que quando 

a pessoa tem oportunidade de falar dela, é... [...], eu acho, com relação ao morador de 
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rua, pessoas em situação de rua, se fala muito em caridade. Primeiro, a caridade não é, 

não tem que ser algo só material, financeiro, às vezes, você faz caridade ao ouvir um 

pouco o que a pessoa tem a falar [...], nós já falamos sobre isso” –  (veremos essa 

passagem na íntegra logo abaixo), e me descreve, em uma resposta bastante reflexiva, 

que parece querer remontar um itinerário que o envencilha à rua enquanto uma 

experiência de exclusão, isolamento social e vergonha – “De repente, eu sozinho, aqui 

em São Paulo, eu não tenho parentes, eu não tenho família, e não acho alguém com 

quem desabafar, com quem conversar, né, isso vai me retrair, eu vou ficar retraído, eu 

vou ficar envergonhado”. No durar da análise desse excerto da entrevista, fui 

identificando que as questões que foram sendo dispostas por Marcelino, envolviam um 

contrapeso diante da pergunta inicial. Não seria, portanto, tão-somente as motivações 

que levantei, porque, além delas, haviam outras interrogações correlacionadas, e que 

viriam a relativizar outros referenciais. Tal movimento analítico, me propiciou, assim, 

perceber outros contornos de leitura sobre o silêncio e o silenciamento, e que teria eu 

que os observar dentro de uma confluência heterogênea de motivações e 

intercambiáveis demandas, cuja rua se faz como polo gravitacional. 

 

Marcelino: Com certeza, com certeza! Eu acredito que quando a pessoa tem 

oportunidade de falar dela, é..., primeiro tem uma questão que é o seguinte, eu 

acho, com relação ao morador de rua, pessoas em situação de rua, se fala 

muito em caridade. Primeiro, a caridade não é, não tem que ser algo só 

material, financeiro, às vezes, você faz caridade em ouvir um pouco o que a 

pessoa tem a falar, isso nós já falamos sobre isso, nós já falamos sobre isso. De 

repente, eu sozinho, aqui em São Paulo, eu não tenho parentes, eu não tenho 

família, e não acho alguém com quem desabafar, com quem conversar, né, 

isso vai me retrair, eu vou ficar retraído, eu vou ficar envergonhado, eu vou... 

De repente, eu estava evoluindo, eu era, quando mais jovem, uma pessoa mais 

tímida e tal, mas, aí, né, por causa disso, eu voltei a ser aquela pessoa tímida, 

retraída, que não sabe comunicar, que não sabe se expressar, que não sabe 

falar, e isso, também, é uma das causas que impede o morador de rua de 

querer sair dessa situação, entendeu, porque ele vai se achar, “Ah! Eu não 

sou nada, eu não sou ninguém, eu não presto para nada, ninguém gosta de 

mim”, vamos dizer assim, a pessoa entra num estado depressivo...  
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 Se num primeiro momento, nos parece se tratar de uma análise trivial, que 

reclama um gesto de conversa como um ato caridoso (ato aqui presumido com uma 

atitude de generosidade diante da movimentação de ideias do entrevistado), analisando 

as percepções de Marcelino e sua interpretação de que o ato de falar com o outro 

também possa ser alocado junto aos recursos materiais advindos da ideia de 

solidariedade ao próximo –“[...] a caridade não é, não tem que ser algo só material, 

financeiro, às vezes, você faz caridade em ouvir um pouco o que a pessoa tem a falar”, 

– depreendemos que o ser escutado (moção que ocorre num duplo movimento, em que, 

ao mesmo passo em que é disponibilizada a escuta da voz, dando a ela corpo, dá-se voz 

ao corpo também mobilizado) das pessoas rualizadas, também sofre a mesma 

distribuição desigual que sofrem os seus recursos materiais,  como apontado em relação 

ao falante no Capítulo I desta Dissertação. Nesse caso, tal apontamento fora disposto ao 

sinalizar que pensar o falante em situação de rua nos coloca diante do que Rampton 

(2006, p. 124) chamara de uma distribuição desigual dos próprios recursos linguísticos. 

Esses recursos, de acordo com tal autor, estariam compreendidos em circunstâncias 

espaciais e histórias específicas, e que viriam a oportunizar e a restringir ações em 

distintos níveis, nos compelindo a (re)dimensionar, a rever e a (re)discutir uma noção de 

falante que poderia predicar de modo mais adequado a que condição de falante estamos 

convocando ao suscitar o falante em situação de rua, e também quais são condições 

históricas, sociais, materiais e situadas que o caracteriza enquanto falante apto.  

Diante dessas questões, perguntamos: em que momento se pode haver um 

efetivo comprometimento de face, orientado e ratificado entre duas ou mais pessoas, 

quando estas se encontram socialmente desniveladas em relação tanto à proporção 

quanto à disposição dos seus recursos em suas práticas linguísticas? Assim, para quais 

sujeitos as práticas linguísticas estariam, portanto, mais escassas, mais restritas e mais 

mal distribuídas no cotidiano comunicativo das cidades e em suas possibilidades de 

agência, cujo corporal, em todo seu multifacetado dinamismo, sobrevém como 

disposição formadora e reformuladora dos códigos socioculturais?  

Poderíamos continuar a abrir reflexões e inferências que nos convidariam a 

estender nossos argumentos e raciocínios acerca da imbricação entre o falante, seu 

corpo e o espaço físico que ocupa, apreendendo este último como centro de 

convergência dos variados processos que nos permitiriam, analiticamente, chegar mais 
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próximo de uma noção plausível sobre o falante em situação de rua, contando com suas 

possíveis atribuições e caracterizações. Nesse sentido, e por ora, não poderíamos deixar 

de refletir na própria situação de rua, e de mesmo modo, na própria rua, como chaves 

interpretativas dos atravessamentos que interferem nos espaços interativos da vida 

sociocultural urbana, bem como na constituição de quais regras ou códigos interacionais 

e pragmáticos que vêm a ser mobilizados para a situação interacional na qual se 

engendram ou são engendradas as pessoas rualizadas e seus possíveis interagentes. Isso 

dito, consideramos, nesse momento, que refletir acerca das cenas cotidianamente 

vivenciadas pelas pessoas em situação de rua diretamente envolvidas na interação, seja 

com seus pares, seja com pessoas ligadas a outros grupos sociais e, possivelmente, 

percebidas por eles, pode ajudar a dar visibilidade às relações entre práticas linguísticas 

e pessoas em situação de rua.  

Ainda na conversa com Marcelino, em que lhe perguntei se autoimagem, 

também com uma das interfaces das práticas de silenciamento, entraria em questão, em 

sua resposta nos chega uma grave observação sobre os corpos rualizados. O estado de 

degradação, o qual o faz descer até à condição sub-humana, em que o cheirar mal, o 

dormir no chão da rua, enfim, o não cuidar de si é evocado pelo entrevistado. Assim, 

Marcelino modula a questão, e dispõe que não tão somente seria a falta de 

oportunidades de fala e escuta as implicações da recusa da autoimagem, mas o próprio 

deixar-se de lado, num movimento de negação da própria figura de si, que poderia 

conduzir a pessoa rualizada uma situação-limite, a uma situação de não-humano – “A 

própria pessoa não se olha mais como um ser humano”.   

 

Marcelino:  Sim! Com certeza! Então ela, de repente, tem um lugar onde ela 

pode tomar o banho, mas ela não vai, nesse lugar que ela toma banho, ela 

pode dormir, mas, ela prefere dormir na rua, esse lugar, pode, de repente, 

oferecer um curso, uma alfabetização, alguma coisa para que ela possa 

daquela... ela não se acha capaz de conseguir aquilo. Então, é isso! Com 

certeza, com certeza, isso acontece muito, devido ao olhar que a sociedade 

lança sobre ela, e essa falta de oportunidade de se comunicar, ela vai se 

retraindo cada vez mais, e aí, infelizmente... Eu vou falar de mim, eu já vi 

pessoas na rua que, meu Deus, em condições sub-humana, né, cheirando mal 

mesmo, e até isso, a pessoa não toma banho, não se barbeia, não corta o 
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cabelo, não se alimenta, ela vai... a condição dela só vai piorar, inclusive em 

relação à saúde, não só à autoimagem, não só à comunicação, mas, afeta todo o 

aspecto da pessoa como ser humano mesmo. A própria pessoa não se olha mais 

como um ser humano. E aí, começa a viver como um animal. Não toma banho, 

não se alimente, dorme no chão, na rua, é isso.  

 

Instituição de acolhimento e rua aqui são evocadas. Há um lugar em que as 

pessoas rualizadas podem tomar banho e que podem, inclusive, fazer um curso de 

alfabetização, mas também existe outro lugar que elas poder dispor – a rua. Ela (o uso 

em terceira pessoa do singular para referir-se a pessoa em situação de rua), de acordo 

com o entrevistado, tem preferência pela rua. E, em sua avaliação, a rua vai oferecendo 

uma degradação que afeta não apenas a autoimagem e a comunicação, mas também 

todo o aspecto da pessoa como ser humano. Marcelino em conversa aberta depois da 

entrevista, chegou a me dizer que estava em situação de rua (indicando período de 

passagem) e que, portanto, não era em situação de rua (indicando condição de 

permanência), desenvolvendo uma ideia que distinguia, de modo tipificado, essas duas 

representações. Na diferenciação entre ela (a pessoa em situação de rua) e eu – “eu vou 

falar por mim” –, proferida pelo entrevistado, reencontramos a hierarquia e os 

subgrupos identificados por Rui (2007), conferidos entre os mais limpos e os mais 

sujos:  

 
[...] a ampla composição da imagem de acordo com o grau de sujeira ou de 

limpeza também cria tipos de moradores de rua, ou, como prefere Martinez 

(2011), tipos de “trajetórias de rua”: desde os freqüentadores de albergue (que se 

dissimulam na movimentação das ruas e para os quais o estigma de morador de 

rua perde a força) até os considerados mendigos e loucos de rua (que expressam 

a imagem mais expoente e radical do desgaste corporal). Essa distinção, 

observou Frangella (2009:130), vai afirmar representações internas que 

diferenciam os que se deixam “abandonar nas ruas” e os que querem “sair dela”. 

Ainda assim, é importante considerar que há um trânsito entre estas 

possibilidades, posto que elas não são estanques. Frangella avisa que “uma 

mesma pessoa pode se acomodar na rotina dos banhos diários de albergues e, 

semanas depois, ser encontrada dormindo suja nas ruas.” (Frangella, 2009:129). 

Esse processo contraditório e ambíguo ocorre, portanto, de modo dramático e é 

vivido cotidianamente. Ele exige cálculos acerca das perdas e dos ganhos 

materiais e simbólicos. (RUI, 2007, p. 267-268)  

 

Observo, em relação a esse aspecto, que em algumas conversas que tive com 

alguns dos acolhidos estando eu na dependência da casa ou nas caminhadas referentes 

ao trabalho voluntário, ouvi diversas declarações discutindo a postura em relação a 
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alguns de seus pares que, então – “não se dão ao respeito” –, que – “não aproveitam a 

oportunidade”–, que – “já aceitaram o seu estado” – e – “não querem nada com 

nada” –, que – “já se entregaram”.  

Assumimos, diante disso, ser importante destacar a enorme complexidade que 

envolve a construção da autoimagem e suas possibilidades de representação no universo 

de vicissitudes da rua. Aceita a rua, então, como a um ambiente de violações, 

cerceamento e vulnerabilidades, em que o corpo se inclina ao enrijecimento e é 

ressignificado em um contexto de contensão da voz, de silenciamentos e silêncio, 

enquanto recurso de sobrevivência dos atores que nela desenham seu enredo de 

(sobre)vida, que nela perfazem o seu cotidiano de existência e moradia. 

As transformações sofridas nos reenviam ao discurso de transição que promove 

um deslizamento do humano para o animal. Assim, do sujeito histórico reclamado por 

Foucault (2009), vemos um sujeito descaracterizado e sem histoticidade, a saber, 

descolado do conjunto dos fatores que o constituem em sua humanidade. Em outra 

narrativa reencontraremos esse tópico.  

Encaminhando-se para a finalização da entrevista, pedi ao Marcelino que me 

respondesse a uma última pergunta. Em tal caso, ela suscitava uma resposta creio que 

bastante subjetiva, em relação a como a pessoa em situação de rua vê a própria rua e 

como ela viria a sentir essa rua, remontando a ideia de pertencimento ou não 

pertencimento. Fiquemos com a resposta reflexiva de Marcelino, que traz à baila 

questões acerca das disposições e regras de agenciamento, bem como sobre os modos de 

ocupação de espaço pelos corpos rualizados, cuja pergunta foi exatamente: “Quem 

mora, mora em algum lugar. Você considera a rua uma morada?”33 

 

Marcelino: Ah, com certeza! Com certeza! A rua é uma morada, sim. Mas, 

como toda morada, tem suas regras. Quando você..., quando eu morava como 

meu pai, com minha mãe, com os meus irmãos, tinham regras que eu tinha que 

seguir. Morando sozinho, eu tinha as minhas regras. E a rua tem as suas 

regras. O albergue tem as suas regras, né, é uma morada. Até quem mora 

embaixo do viaduto, que tem uma, vamos dizer assim, uma aglomeração de 

pessoas, moram com outras pessoas, né; os barracos debaixo dos viadutos, das 

                                                 
33 Cabe-me mencionar que foram diversas as respostas em relação a essa pergunta, cujos sim e não, 

relativamente se equilibraram, contando, ademais, que os argumentos foram deverás heterogêneos. 
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pontes, eles têm regras, eles têm regras de conivência. E, então, a rua é, sim, 

uma morada, é, sim, uma casa, e pode ser acolhedora, e segura ou não, de 

acordo com o seu comportamento, com a sua visão, com a sua maneira de ser 

de agir, de falar, de pensar, de se comportar, de se comunicar ou não. Mas é... 

é a maneira como você ocupa as ruas, os lugares, né. Então, é sim, é uma 

morada, sim! E quem mora, mora na rua, sim. Não tem, – “Ah! Eu não moro na 

rua, eu estou passando um tempo”. Não, se você dorme na rua, se você come na 

rua, você mora na rua. Você está na rua, vive na rua, mora na rua. Não tem..., 

não dá para fugir disso, – “Ah! Eu não sou um morador da rua!”. Não tem 

cabimento, né. É uma coisa que não tem cabimento. Se você não é um morador 

de rua, então, onde você mora, qual é o seu endereço? Né! Então, você mora na 

rua. Se você está na rua, vive na rua, convive com as pessoas que moram na 

rua, você é um morador de rua... [...] Têm, é... tudo isso, tudo isso, entendeu. 

Tem essa..., é o que eu falei, acaba sendo, a pessoa familiar não é, exatamente, o 

sangue do seu sangue, mas é a pessoa com quem você convive, né, e na rua você 

tem essa familiaridade com as pessoas que você vê mesmo todos os dias, nos 

mesmos lugares, nas mesmas situações, né, é uma convivência. Então, eu sou 

um morador de rua, com certeza, tá. 

 

Do silêncio à invisibilidade (ou seria mimetismo?) 

 

Para além das cinco pessoas em estado de acolhimento, realizei também uma 

entrevista com Célio, em outro contexto. Célio, homem negro, 47 anos de idade, ex-

pessoa em situação de rua, hoje atua como professor de Geografia da Rede Pública de 

Ensino do Estado de São Paulo.  

Conheci Célio a partir de uma conversa que tive com meu amigo Diego, 

mestrando de Filosofia também pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), 

Campus Guarulhos, em que compartilhávamos ideias sobre nossos projetos e como 

desejávamos conduzi-los.  

Nessa conversa, meu amigo, atento às minhas colocações, me disse ter 

conhecido um professor que relatava já ter estado em situação de rua. Dizia-me ser ele 

uma pessoa bastante acessível e aberta em relação a falar do seu passado vivido nas 
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ruas, portanto, um possível contato para realização de uma pertinente interlocução sobre 

a questão da vida rualizada em face de quem a vivenciou. 

Passando certo período, e eu já estando com tempo hábil para contatar Célio, 

meu amigo, a meu pedido, promoveu então a nossa aproximação.  

Nos encontramos, eu e Célio, na primeira semana de novembro de 2018, na 

própria Unifesp Campus Guarulhos. Conversamos por cerca de duas horas. Finalizando 

nosso diálogo, convidei-o para a possível entrevista, ele aceitou participar. Nos 

comunicamos algumas vezes por telefone e combinamos realizar a entrevista em uma 

praça próxima ao mesmo campus, mas por conta do mau tempo no dia, resolvemos 

mudar de local. Para tanto, reservei por duas horas um espaço na própria Unifesp, o 

Aquário para exposição. No dia 09 de novembro de 2018, realizamos a entrevista. 

A entrevista foi constituída por perguntas que foram divididas nos eixos: 

silenciamento, autoimagem e relação entre espaço e corpo. Das intervenções realizadas 

por mim, estas foram pontuais, e ocorreram na busca de contribuir para o 

desenvolvimento da interação e, em dada medida, na própria progressão do tema 

sugerido. Busquei com isso, motivar o desdobramento de uma narrativa que ocorresse 

ao se acessar lembranças, adentrando, assim, nos átrios da memória, cujas imagens e 

representações emergem.    

 Ao longo da entrevista, algumas passagens parecem indicar que uma 

autoimagem negativa, influenciada pela própria situação de rua, pode promover, 

relativamente, o afastar gregário. Através de um discursar depreciativo sobre si, 

pareceu-me haver a incorporação de um sentimento ancorado na consciência de que a 

situação rualizada pode implicar, relativamente, em um olhar que acantoa os atores que 

a vivencia à margem dos espaços sociais, como parece dispor o excerto narrado abaixo: 

 

Célio: [...]E eu deitado ali, debaixo de uma cobertura de uma padaria, assim, 

do toldo de uma padaria, e o dono daquela padaria me dava comida, – 

cachorro sem alimento, sem água, sem... você coloca um pouquinho de comida, 

de água para o cachorro, ele fica na sua porta [...]. E aí, uma irmã minha 

passou por mim. Foi quando uma irmã minha passou por mim, mas ela não 

me reconheceu. 
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O animal, como nos dispõe o pensador contemporâneo argentino Gabriel Giorgi, 

atualmente professor na Universidade de Nova York, ilumina um território-chave para 

se pensar as distribuições, os desníveis e as desproporções, bem como as contraposições 

hierárquicas socioculturais e políticas, na medida em que tais instâncias demarcam as 

vidas/corpos que têm de ser preservadas e socioculturalmente legitimadas em 

detrimento das que podem ser rechaçadas e relegadas ao apagamento – seja ele 

concreto, seja ele simbólico – e, quiçá, à eliminação. Tal demarcação posiciona, 

portanto, quais são as vidas passiveis de ser eliminadas, sacrificadas e, por que não, 

dispensadas, abrindo discursos e ações que determinam quais são as vidas por proteger 

e as vidas por abandonar.  

A noção de animalidade nos reenvia, assim, a uma crise da humanidade em suas 

concepções e valores, mas também nos impulsiona a contestar toda figuração 

hierárquica, formas rígidas, modos de representação, premissas estanques de 

pertencimento e de identidade, e nos convoca à busca de um esforço em manter nosso 

corpo atento para que não naturalizemos o olhar diante daquilo que revela 

desumanidade, como ainda nos convida a procurar adquirir resistência a toda 

classificação e a todo lugar definido a priori.  

 

As operações da biopolítica não só reescrevem e deslocam a oposição 

humano/animal, mas também a oposição que lhe é complementar, 

natureza/cultura. É nesse terreno ou solo transformado que têm lugar as apostas 

estéticas, culturais e políticas ao redor da “vida animal”(...). Um gesto comum 

faz com que o animal perca muito de sua natureza figurativa e de sua 

definição formal, e se torne antes uma linha de desfiguração, menos a 

instância de uma forma reconhecível, de um corpo diferenciado e formado, que 

um umbral de indistinção, um corpo de contornos difusos e que conjuga 

linhas de intensidade, de afeto, de desejo que não se reduzem a uma, por 

assim dizer, “forma-corpo”. Menos, pois, a instância de “representação” que a 

de uma captura de forças, o animal parece exceder e eludir toda figuração estável 

– transformando-se numa instância que, a partir da corporalidade mesma, 

protesta contra toda figuração, forma, representação, e reclama modulações e 

registros estéticos que permitam captar e codificar isso singular que passa 

entre os corpos e que resiste a toda classificação e a todo lugar predefinido. 
(...) O animal perde a nitidez de sua forma; perde, por assim dizer, contorno; 

fundamentalmente, o animal deixa de ser a instância de uma “figura” disponível 

retoricamente, de um tropo (...) para tornar-se um corpo não figurativo, e não 

figurável, uma borda que nunca termina de formar-se: o animal remete 

menos a uma forma, a um corpo formado, que a uma interrogação insistente 

sobre a forma como tal, sobre a figurabilidade dos corpos. A crise da forma-

animal é, assim, uma crise de certas lógicas de representação e de ordenação de 

corpos e espécies. (GIORGI, 2016, p. 30-32, grifos nossos) 
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As colocações de Giorgi (2016), nos reconduz, ademais, a uma outra 

interrogação analítica, na qual poderíamos situar o corpo rualizado como a “um 

contraponto às projeções idealizadas sobre o corpo nas experiências urbanas 

contemporâneas” (Frangella, 2004, p. 61). Permiti-nos expandir e reencaminhar nossas 

perguntas, o que nos possibilita pensar que, além da questão da autoimagem e da 

comunicação que por ela poderia sofrer importe influência e/ou o efeito, a desfiguração 

que os corpos podem adquirir quando em um longo e intenso período de contato com as 

ruas, como a de um rapaz descrito por Frangella (idem, p. 182), ao dizer que ele “estava 

imundo, o rosto lambuzado de terra e cinzas, as orelhas acinzentadas de sujeira, a roupa 

impregnada da mistura característica de fragmentos de comida, fezes, o ácido das 

roupas sem lavar, o álcool”, dispõe que há outras contundentes dimensões afetadas – 

“[...] eu já vi pessoas na rua que, meu Deus, em condições sub-humana, [...] cheirando 

mal mesmo, e até isso, a pessoa não toma banho, não se barbeia, não corta o cabelo, 

não se alimenta, ela vai..., a condição dela só vai piorar, inclusive em relação à saúde, 

não só a autoimagem, não só a comunicação, mas, afeta todo o aspecto da pessoa, 

como ser humano mesmo. A própria pessoa não se olha mais como um ser humano. E 

aí, começa a viver como um animal. Não toma banho, não se alimente, dorme no chão, 

na rua...” – retomando os dizeres de Marcelino. A sujidade, a encardição, o encrostar da 

pele, pelos e cabelos, o cheiro fétido, “que os mimetiza no asfalto, o morador de rua 

aparece como uma ameaça às definições normativas do espaço urbano e às projeções 

corporais idealizadas” (idem), viriam todos a afetar ser humano a ponto de o 

desconfigurar em sua própria humanidade, viriam a afetar, enquanto ser comunicante, o 

falante, categoria que seria exclusiva da espécie humana em sua conjuntura. Marcelino, 

em tal caso, como voz que vivencia as ruas, portanto, uma fala de perto e de dentro, 

percebe as implicações da autoimagem na comunicação, porém, ele amplia as 

dimensões que podem ser afetadas e transfiguradas pela condição de rua, alargando-as 

até as questões relacionadas à própria saúde do indivíduo, inclusive as que o afeta 

também globalmente em sua humanidade, e no que o constitui cultural e 

psicossocialmente enquanto sujeito. 

Pensando junto com Rui (2007; 2012) e com o relato cedido por Marcelino, 

essas narrativas parecem nos dar a ver, de certa forma, que o estado corpóreo 

(principalmente quando dado à abjeção e à indigência, relativa à falta do que lhe é 
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indispensável à vida) e a própria condição que a rua dispõe a essa corporeidade, 

poderiam desconfortar as pessoas rualizadas a se pronunciarem socialmente, retraindo-

as verbalmente. Assim, tais história narradas também e, principalmente, colocam uma 

lupa nos movimentos dos corpos, movimenta um periscópio no universo sociocultural 

dos entrevistados, fazendo imergir aquilo que escapa à cegueira diante do outro, 

percebendo o que o olhar ordinário não alcança (ou faz vistas grossas), cuja diferença, 

expressa no silêncio rápido, mas constrangedor, no desviar de olhos, num certo 

embaraço do ser, intimida:  

 

Possuir uma roupa limpa e ajeitada, e não roupas rasgadas e encardidas, às quais 

eles se referem como “trapo”, confere prestígio e marca diferenças internas 

bastante significativas. A alteridade é, em boa parte, dada pela sujeira. Ao longo 

da pesquisa, muito do sentimento de vergonha demonstrado por mim e pelos 

usuários, expresso no silêncio rápido, mas constrangedor, no desviar de olhos, 

num certo embaraço, estava ligado ao fato de eu estar limpa. Não poucas vezes, 

quando estendia a mão para cumprimentá-los, ouvia de volta o pedido de 

desculpas, quase de recusa, por estarem sujas, seguido de uma mão que se 

juntava à minha de forma bastante tímida. (RUI, 2012, p. 266, grifo nosso) 

 

 

Pensar, assim, a fala das pessoas em situação de rua implicaria em pensar, 

portanto, na situação discursiva em que sua própria condição corpórea expressa/enuncia 

no silêncio vertiginoso, mas que constrange, no desviar de olhos (e do olhar), numa 

determinada sensação de embaraço. Também convida a refletir sobre os processos 

identificatórios e identitários negociados socialmente. Discursa, ainda, para si mesma, 

ao tomarmos a fala em interação das pessoas rualizadas em uma acepção 

correspondente a sua autorrepresentação, desenhada, pois, sob uma subjetividade 

marcada pelo estigma, pela rejeição, pelo abandono e, por fim, pela exclusão social. 

Noção esta que “incorpora um viés cultural em que são enfatizados o isolamento dos 

indivíduos, o abalo do sentimento de pertencimento social, a existência de uma anomia, 

a questão dos vínculos sociais e da coesão social, a crise identitária” (ESCOREL, 1999, 

p. 54). Tudo isso acaba por complexificar a própria percepção da pessoa em situação de 

rua em relação a si mesma.  Para tanto, seria importante considerar que: 

 

Na sociedade contemporânea, caracterizada pela alta reflexividade, a construção 

do self torna-se o projeto do corpo (Giddens; Featherstone & Turner, 1995). Este 

é o portador visível da construção reflexiva e complexa da auto-identidade, 

estando cada vez mais integrado nas decisões individuais do estilo de vida do 

mundo moderno (Giddens, p. 42). A constituição dos corpos contemporâneos é 
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permeada por dois processos interligados que se projetam no cotidiano das 

pessoas: a cultura de consumo e o projeto de rejuvenescimento do curso de vida 

(Featherstone & Turner, op. cit.). (FRANGELLA, 2004, p. 61) 

 

Em tal perspectiva, o que se entende por trajetórias individuais conflui e se 

estende para mais dos seus aspectos, propriamente, singulares, tratando-se de um 

fenômeno capaz de abranger um grande número de pessoas, portanto, para uma 

coletividade, cuja dimensão e relevância social se faz crítica e tamanha.  

De mais a mais, se percebe, por meio das narrativas dos entrevistados, o valor 

também simbólico da imagem de si formado nas ruas. Tal valor, quando exprime recusa 

e/ou negação, acabaria, na leitura dessa pesquisa, por suscitar uma possível sensação de 

apequenamento, e, a partir desse sentimento de si, um tipo de rebaixamento moral que 

poderia implicar à composição da experiência de rua e, consequentemente, ao eu 

rualizado, a assunção de uma forma de “autoexcludência” como sujeito de fala, o qual, 

guardada a sua heterogeneidade, entendemos aqui como falante em situação de rua.     

Por fim, fechamos essa seção com outro excerto da entrevista concedida por 

Célio, e que pode nos oferecer mais algumas pistas para apreendermos como se dá a 

construção reflexiva e identitária do eu constituído nas ruas:  

 
Célio: Porque essa fragilidade, você acaba esquecendo a sua identidade [...], 

você quer se tornar um invisível, você não quer que ninguém te veja, naquela 

situação, você não quer ter contato com seus familiares, porque você tem 

vergonha. Eu queria que ninguém soubesse, para que ninguém tivesse pena de 

mim. 

 

 

3.1.3  Dando corpo à voz e voz ao corpo 
 
 

“Meu nome é Romeu, tenho 26 anos. Me criei na 

cidade de Carambeí, Paraná, sou nascido na cidade 

de Castro, morei, atualmente, em Valinhos e 

Campinas, vai fazer sete anos que eu estou aqui na 

cidade de São Paulo. Estudei até a quinta série, 

completei a quinta série, mas não terminei os 

estudos.” (Palavras de Romeu ao se apresentar a mim 

no exato dia 19 de outubro de 2019, estando nós nas 
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dependências da Casa de Acolhimento Arsenal da 

esperança – era de tarde).  

 

Sobre o Romeu, homem negro, pessoa de fácil trato, sua postura, posto que 

séria, foi uma pouco mais “solta” em relação aos outros no momento da entrevista, o 

que modula a seriedade e formalidade protocolar citada no Capitulo III. Seu 

desprendimento comedido também foi perceptível quando nos encontramos em 

atividade numa ação voluntária: lavávamos uma das dependências da escola Nova 4E. 

Apesar dessa “soltura”, do riso fácil, se mostrou um tanto apreensivo enquanto o 

entrevistava, chegando a comentar se sentir um pouco constrangido, considerando não 

haver muito crédito suas palavras, isso pelo seu grau de escolaridade – “não sei se tenho 

muito a falar”, – chegou a me dizer depois de uma de suas respostas. Tentei tranquilizá-

lo quanto a isso, e busquei orientá-lo a se alongar um pouco mais em sua fala, na 

tentativa de encorajá-lo a acreditar que o que ele tinha a dizer possuía pertinência, não 

tão somente como objeto para a pesquisa, mas, sobretudo, por ser uma história real de 

vida. Acredito que conseguimos, os dois, entendermos nossos papéis na interação, 

marcadamente mediada por mim.  

O entrevistado Romeu situa fronteiras interessantes ao ser perguntado se a 

depreciação e o descrédito, possivelmente direcionados às pessoas rualizadas34, 

poderiam favorecer o silenciamento da voz ou ao encolhimento da comunicação, ou 

mesmo a sua ausência, por conta de particulares isolamentos que o viver nas ruas 

poderiam ocasionar. Romeu, assim, discorre:    

 

Romeu: Sim, eu concordo! Eu acho muito ruim, por causa que a pessoa não 

chega para conversar como uma pessoa de família, tudo, assim, por causa que 

ela já fica com medo. Às vezes, ela tem dificuldade de manter contato com uma 

pessoa de família, por causa que, muitas das vezes, a maioria das vezes, de cem 

por cento, noventa por cento é... o pessoal despreza o morador de rua, por 

causa que ele está mal vestido, mal arrumado, aí ele vai conversar, ele fica meio 

cismado, por causa que, geralmente, as conversas são muito constrangedoras. 

Às vezes, as pessoa conversa com jeito de nojo, às vezes, não sabe nem 

conversar, já conversa xingando a pessoa. Isso daí prejudica muito, por isso 

                                                 
34 Tal pergunta corresponde à questão 02 do Roteiro de Entrevistas_ Categoria: Silenciamento. 
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que a pessoa se isola e fica afastada da sociedade por causa que os pessoal não 

sabe conversar, não sabe tratar direito, por causa que... é um ser humano que 

está ali, né. Ele só está mal arrumado, malvestido, devido às consequências do 

passado dele ou sei lá o que ele aprontou ou deixou... ou, às vezes, ele nem fez 

nada também, ele que decidiu seguir no mundo aí, dessa maneira. Mas, não é 

por causa disso que a pessoa vai deixar de tratar direito, tem que tratar como 

ser humano, e tem... Eu mesmo, muitas das vezes, fico meio ressabiado de 

conversar com algumas pessoas, por causa que eu fico com medo da forma que 

eles vão reagir, do jeito que eles vão passar comigo, por causa que é meio 

complicado, é ruim, ruim demais.  

 

A sociedade é tudo o que está fora da vida nas ruas, segundo o entrevistado. A 

sociedade, portanto, seria eles: os que têm família, os que têm emprego e moradia. 

Portanto, é ela (a sociedade, em 3a pessoa) que não participa das conversas que ele 

(Romeu), enquanto falante em situação de rua, pratica com os seus pares. Ela, a 

sociedade deles (dos que têm família, dos que têm emprego e moradia), está na face 

externa das suas interações, afastada. 

Romeu traz em seu relato uma análise sobre os modos de falar que se encontram 

nas interações na rua. Esses modos de falar incluem o corpo, as posturas corporais, os 

olhares, os movimentos, mas também os tons que podem compor determinadas 

conversas – “as conversas são muito constrangedoras”, – “as pessoa conversa com 

jeito de nojo”. A partir das suas considerações, podemos ter a apreensão de algumas das 

possíveis dimensões que um dado encontro social situado na condição de rua pode 

expressar acerca da interação que dele emerge ou poderia emergir, ou mesmo, a partir 

dele ter seu embargo, por conta da própria situação que dele se engendra. Recai, em tal 

caso, situacionalmente sobre a corporeidade das pessoas em situação de rua, os estigmas 

sociais que culturalmente as recobrem, e que acabam por impactar e se traduzir nos 

delineamentos de suas práticas linguísticas cotidianas.   

Como indica o entrevistado, diante de uma pessoa em situação de rua, o outro (o 

não rualizado) parece seguir códigos distintos de sociabilidade, ao que tudo indica, 

orientados e legitimados por uma certa prática comunicativa de poder – "parecem nem 

saber conversar, já conversa xingando a pessoa”. Se na fala de Romeu reencontramos 

o ser reivindicado em suas características humanas constituintes – “É um ser humano 
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que está ali, né”; – “Mas, não é por causa disso que a pessoa vai deixar de tratar 

direito, tem que tratar como ser humano” –, reencontramos também um elemento 

central que faz um falante ser um falante para além da sua possibilidade de tão somente 

(re)produzir a fala: a percepção sociolinguística, avaliativa e subjetiva do 

comportamento linguístico de si e do outro.   

Desse modo, o relatado de Romeu dá a ver e reivindica o ser humano em sua 

integridade, e que quando tem o seu corpo negado, negada também se faz a sua voz. 

Nesse sentido, negar ao ser humano sua comunicabilidade, a sua prática de linguagem, 

nega-se a ele uma parte essencial daquilo que o constitui e que o caracteriza em sua 

humanidade. Em contraponto, a ideia de se engajar em uma dada interação seria 

reconhecer e caracterizar o outro como um alguém semelhante e digno de interlocução. 

Nessa perspectiva, ponderamos dizer que quanto mais o sujeito se distancia da 

comunicação, mais pode se aproximar do animal.  

A percepção da fala acontece “de acordo com a bagagem do que já foi 

experenciado, aprendido e reconhecido. Assim, é claramente dependente de 

representações [Kohonen, 1989]” (JEKOSCH, 2005, p. 55, apud SENE, 2019, p. 306). 

Os estudos pioneiros de Labov (1966) já haviam se dedicado a mostrar que os falantes 

reconhecem a estratificação social da língua, os falares, as formas de prestígio e as 

formas estigmatizadas. Desse modo, a linguagem (práticas linguísticas) tem um papel 

na formação de impressões e julgamentos sociais e também nos processos de construção 

de identidade sociolinguística (OUSHIRO, 2015).  

 Perceber algo implica extrair dados e informações importantes sobre os eventos, 

o que faz com que o ouvinte seja capaz de fazer um julgamento sobre o que é percebido 

(GIBSON, 1991, p. 417 apud SENE, 2019, p. 307). Isso considerado, Romeu nos 

descreve formas de comportamento linguístico que, ao que tudo indica, parecem ser 

autorizadas nos agenciamentos ocorridos da rua – “Às vezes, as pessoa conversa com 

jeito de nojo, às vezes, não sabe nem conversar, já conversa xingando a pessoa.”–, 

mas, que parecem não ser ratificáveis em outras situações sociais. Tais formas de 

comportamento linguístico descritas pelo entrevistado, acredita-se aqui, acabam por 

constituir atos de discriminação, sendo motivados por formas correlatas de intolerância. 
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Nesse aspecto, podemos apreender que Romeu constitui por meio da observação 

e, sobretudo, da escuta, uma impressão analítica negativa sobre aqueles que avaliam 

desfavoravelmente pessoas que se encontram em situação de rua. Para tanto, utiliza, 

assim como coloca Sene (2019, p. 307) ao comentar Fiske e Neuberg (1990) e Rusher e 

Hammer (2006), “um padrão cognitivo que em geral envolve uma categoria social a 

partir da qual as características individuais [...] são apreendidas rapidamente durante um 

curto trecho de fala”. Assim, entendemos que o lugar social, sob a perspectiva que o 

entrevistado então avalia ser projetada pelo outro (não rualizado) em relação à pessoa 

em situação de rua, é o lugar do não aceitável, do desprovido de condições para se 

dirigir a palavra, ou ainda como diria Goffman (2004), por conta do estigma, do 

“inabilitado para aceitação social plena”. 

Em tal aspecto, o entrevistado acaba por preencher, relativamente, uma condição 

de observador das interações sociais no espaço da rua. Isso lhe confere tecer pertinentes 

considerações no seio dessas interações que envolvem o falante em situação de rua, as 

quais ocorrem, portanto, diante de uma percepção avaliativa e subjetiva frente às 

possíveis atitudes linguísticas referentes ao seu universo sociocultural e sociolinguístico. 

Ao que parece, alguns códigos de usos ou práticas linguístico-discursivas 

relativos às pessoas em situação de rua estão relacionados à experiência situacional 

desta condição. Vamos, em seguida, oferecer alguns hipotéticos cenários, nos quais 

poderiam se desenrolar possíveis eventos e atividades de fala relativos ao universo da 

vida nas ruas.  

Pensemos, por exemplo, em um cumprimento como o “bom dia”: uma 

determinada pessoa em situação de rua pode não ser contemplada pela resposta do 

passante ao qual dirigiu a palavra. Se em um outro contexto interacional a não resposta 

a um bom dia pode ser interpretada como problema de polidez ou alguma ruptura de 

regras conversacionais (GRICE, 1992; SACKS, SCHEGLOFF e JEFFERSON, 1972; 

BROWN e LEVINSON, 1987; AUSTIN, 1962), em tal situação a interpretação e 

aceitabilidade do não-cumprimento terá outro valor, possivelmente, vinculado ao olhar 

estigmatizado e discriminatório diante do corpo rualizado. Outro cenário hipotético: 

uma pessoa em situação de rua pode, ao se aproximar de uma pessoa de outro segmento 

social, ouvir, sem mesmo ter dito nada, algo como, por exemplo – “Hoje eu não tenho” 

– ou – “Eu já dei dinheiro agora pouco”. Essa resposta verbal a uma aproximação 
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corporal é possivelmente motivada por inferências situacionais, antecipações, 

acionamento de algum frame marcado por uma rotina estereotipada reconhecível (ou 

situação interacional conhecida pelo conhecimento ordinário), por experiência ou 

assimilação cultural. E ainda, tal resposta poderia dizer respeito ao fato de que quem se 

aproxima é uma pessoa em situação de rua, sendo que, nessa avaliação, viria 

propositada na situação do pedinte. Assim, inferimos que antes de uma determinada 

pessoa falar, ela é vista, e sendo vista como pessoa em situação de rua, lhe sobrevém, 

em tal frame, todo estigma social que sobre esse contingente social recai.    

Ainda nessa abstração, desviar-se corporalmente sem sequer pronunciar uma 

palavra, parece negar ainda mais a presença do outro em sua humanidade. Colocada tal 

situação, em mais um cenário hipotético – agora narrado por Carlos, um dos 

entrevistados nessa pesquisa –, posto que revestido de realidade, a aproximação de uma 

pessoa em situação de rua pode levar o outro a atravessar a rua ou se afastar sem nada 

dizer – “Muitos, eles chegam a atravessar a rua, quando você chega próximo se afasta, 

você vai falar algo a pessoa desvia e sai andando, te trata como você fosse invisível”. 

Em um contexto distinto, tal cena poderia registrar a ruptura de algum contrato social 

ritualístico. Assim, podemos considerar que as pessoas que interagem ou não com os 

moradores de rua respondem também com seus corpos diante da exposição dos corpos 

rualizados. Tais respostas viriam possivelmente a ocorrer, como dito anteriormente, 

mediante a antecipações (como em – “Hoje eu não tenho” – ou – “Eu já dei dinheiro 

agora pouco”) e inferências, bem como diante de aceitações e recusas, frente ao que 

consideram ser culturalmente admissível no relativo espaço compartilhado com tal 

segmento social urbano.  

 Essas são cenas e situações hipotéticas (no entanto, marcadas no cotidiano 

citadino), que, do ponto de vista pragmático, discursivo e interacional, parecem revelar 

que as pessoas em situação de rua são falantes aptos, por vezes, mais, por vezes, menos 

autorizados a falar, a depender do que vão falar, onde, quando, como e com quem, em 

uma situação social, a qual não pode ser negligenciada, como já advertia Goffman em 

1964, em seu artigo A situação negligenciada.  

Pensar o falante em situação de rua, nos coloca, mais uma vez, diante do que 

Rampton (2006) chamara de uma distribuição desigual dos próprios recursos 

linguísticos. Essa distribuição, para efeito deste estudo, estaria compreendida em 
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circunstâncias espaciais e histórias específicas, nos compelindo, como já dito, a 

(re)dimensionar, a rever e a (re)discutir uma noção de falante que possa predicar de 

modo mais plausível, a que condição de falante que estamos convocando ao trazer à 

nossa reflexão o aludido falante em situação de rua. Para isso, assumimos ter que 

pensa-lo diante das condições históricas, sociais, materiais e situadas que o possa 

caracterizar enquanto falante apto. Em adição, retomando a citação de Rampton, 

consideramos, ainda, a leitura de que 

 
[...] os atores utilizam recursos desigualmente distribuídos em circunstâncias 

específicas locais e histórias e que tais circunstâncias oportunizam e 

restringem ações em graus diferentes, não podemos tomar atalhos e acreditar 

que qualquer teoria pré-elaborada nos diga o que está acontecendo. Em vez 

disso, precisamos do tipo de metodologia cuidadosa e orientadas pelos dados. 

(RAMPTON, 2006, p. 124)   

 

Poderíamos continuar aqui a pensar na imbricação entre o falante em situação de 

rua, seu corpo e o espaço físico que ocupa em meio a uma situação comunicativa. A 

própria autoimagem, em tal caso, nos parece interferir nos espaços de interação da vida 

urbana desse falante. Como vimos acima, também as regras e/ou os códigos 

interacionais e pragmáticos que são mobilizados para a situação interacional na qual se 

engendra ou é engendrado tal falante, juntamente com seus possíveis interagentes, 

interferem no jogo linguístico constituído situacionalmente no contexto da sua vida 

rualizada.  

Refletir acerca das cenas cotidianamente vivenciadas pelas pessoas em situação 

de rua diretamente envolvidas na interação, seja com seus pares, seja com pessoas 

ligadas a outros grupos sociais e, possivelmente, percebidas por eles, pode ajudar a dar 

visibilidade às relações entre práticas linguísticas e tal contingente populacional. É 

nesse sentido que a condição de falante relacionada ao contexto situacional da vida 

rualizada pode nos fazer promover um deslocamento da categoria social pessoa em 

situação de rua para uma classificação que o situa como falante em situação de rua. 

Isso não significa dispor as práticas linguísticas vividas pelas pessoas em situações de 

rua dentro de uma homogeneidade categórica, ou mesmo prever que ocorram 

uniformemente: nenhuma prática linguística, por conta da sua variabilidade, é assim 

concebida. Entretanto, reconhecemos que observar tais práticas, problematizando e 

explorando como as pessoas rualizadas as percebem e nelas se percebem, bem como 
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percebem o outro em seu uso enquanto interagente ou não (negada a troca neste caso), 

podem contribuir, em muito, para os estudos que procuram problematizar e 

compreender questões de linguagem que respondam às necessidades e contingências da 

contemporaneidade, como também às possíveis perspectivas atuais para a produção de 

conhecimentos.  

A comunicabilidade nas ruas pode assumir diversas e heterogêneas motivações 

frente a uma multiplicidade de fins e negociações nelas situacionalmente engendradas. 

Isso dito, pondera-se aqui que o aprendizado linguístico mobilizado nas ruas pelo 

falante em situação de rua se faz cultural e histórico, configurando-se como uma prática 

social negociada e orientada diante de estratégias, como já dito, de sobrevivência e 

preservação psíquica, física e moral. 

Veremos na próxima seção como um outro entrevistado, Samuel, falará sobre as 

formas mais fáceis de comunicar enquanto falante em situação de rua. 

 

3.1.4  Das dificuldades de se entrar em contato 

 

 
“Esses casos de família e de dinheiro eu nunca entendi bem 

Veloso, o sol não é tão bonito pra quem vem 

Do norte e vai viver na rua” 
 

Fotografia 3X4, Belchior 

 

 “Tenho vinte e sete anos, sou natural de Ananindeua, 

Pará, e fui criado em Camboriú, Santa Catarina, até 

chegar em São Paulo. Meu nível de escolaridade é 

nível médio incompleto.[...] Bom, eu me afastei, fui 

para as ruas, no caso, foi porque, assim, eu sou filho 

adotivo e tive uns problemas com meus irmãos, que 

seguiram um determinado caminho. E já várias vezes 

já tentei, é... já entrei em contato com a minha, mas 

minha própria família não quis fazer contato, tipo, 

minha família toda evangélica, e eu logo cedo já segui 

para o mundo católico, então, não teve condições de 
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voltar o vínculo. Só isso!” (Palavras de Samuel, em 

entrevista – 26 de outubro de 2019) 

  

 

Negação da família e dificuldade de nela permanecer por conta de valores não 

aceitos e, portanto, não compartilhados, marcam a história de Samuel, pessoa parda, 

vinte e sete anos, natural de Ananindeua, município brasileiro do estado do Pará. 

Perguntado também sobre a questão da interação, mais especificamente acerca 

da percepção de si e/ou de seus pares sobre uma possível ocorrência de retraimento ao 

se comunicar (fosse com pessoas que estavam na mesma condição que a dele ou não), e 

também se, eventualmente, chegou a se sentir  pouco à vontade ou mesmo sem direito a 

ter voz, sendo perguntando, ainda, se acreditava que a vida rualizada vinha a favorecer 

um possível retraimento da comunicação, ou mesmo a seu afastamento, fazendo com 

que a pessoa rualizada se encontre em algum tipo de constrangimento na busca de 

conversa35, obtive de Samuel a seguinte resposta: 

 

Samuel: Sim, acredito que isso provoca um isolamento, até mesmo um 

retraimento. Assim, normalmente, é... como fica difícil da gente se comunicar 

com outras pessoas, fica muito mais fácil a gente andar e se comunicar com 

aquelas pessoas que estão naquela mesma situação... 

 

 Samuel observa ser possível que a vida nas ruas possa, efetivamente, oportunizar 

um possível retraimento da comunicação, e, além disso, identifica distintos grupos em 

que as formas de se comunicar são expressas em termos de mais fácil e mais difícil, 

inclinando-se, por sua vez, a acreditar ser mais fácil a comunicação com seus pares – 

“[...] fica muito mais fácil a gente andar e se comunicar com aquelas pessoas que estão 

naquela mesma situação...” 

Continuando seu relato, o entrevistado dá ênfase a uma possível ação 

retroalimentada do preconceito, identificando tal sentimento desfavorável, que, 

portanto, é concebido de modo antecipado e independente da experiência, como um dos 

possíveis elementos que parecem aumentar a distância entre as pessoas em situação de 

rua e as outras, então, não rualizadas: 

                                                 
35 Tal pergunta corresponde à questão 02 do Roteiro de Entrevistas_ Categoria: Silenciamento. 
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Samuel: E, assim, cada dia, eu percebo que a cada dia que passa fica mais 

difícil de uma pessoa que está em situação de rua entrar em contato, assim, 

com outras pessoas. Eu falo assim porque ao mesmo tempo que a pessoa que 

não está em situação de rua tem um preconceito com quem está numa 

situação de rua, quem também está numa situação de rua acaba tendo 

preconceito com quem não está, porque acaba acreditando que todo mundo 

que, um exemplo, todo mundo que está numa boa situação vai humilhar, vai 

criticar, vai menosprezar. Então, é, assim, que eu entendo que a sociedade está 

se prejudicando, eles mesmo estão se prejudicando. E é isso!  

 

 A percepção de que a cada dia fica mais difícil participar das interações com o 

outro, indica o que Goffman (2004) caracteriza como “a situação do indivíduo que está 

inabilitado para aceitação social plena”, problematizada no Capítulo I desta Dissertação. 

Tal impressão, vem a remontar, ademais, o que Rampton (2006) aponta como 

circunstâncias que podem oportunizar ou restringir atuações no mundo social. Assim, 

ponderemos ser importante realizar interrogações que possam abordar os possíveis 

porquês e senões relativos às condições de classe especificadas em cada situação social 

abordada. Em nosso estudo, interrogamos sobre as condições, sobretudo linguísticas, 

correspondentes aos atores que se encontram rualizados e que identificamos, por conta 

de o nosso recorte, como falante em situação de rua, o qual, portanto, produz o seu 

cotidiano a começar desse lugar social – situado historicamente – e nos atravessamentos 

nele e por ele constituídos.  

O entrevistado Samuel, ao se dispor discursivamente como alguém que produz 

reflexão, assumindo, portanto, uma posição autoral, se apresenta como protagonista por 

meio da língua. Tal postura do entrevistado, comporta um espaço de resistência diante 

de práticas retóricas hegemônicas, as quais buscam conservar discursos de conteúdo 

reducionista, e que, assim, procura rarefazê-lo, restritivamente, enquanto sujeito nos 

registros simbólicos sociais e nas disputas de construção de sentido (FOUCAULT, 

1996). Assim, “ao mesmo tempo em que esse potencial organizado pelas práticas 

constrange a ação dos indivíduos, oferece a possibilidade de mudança” (ACOSTA; 

RESENDE, 2017, p. 702). 



115 

 

Portanto, Samuel ao, por exemplo, falar – “[...] eu percebo que a cada dia que 

passa fica mais difícil de uma pessoa que está em situação de rua entrar em contato, 

assim, com outras pessoas. Eu falo assim porque, ao mesmo tempo que a pessoa que 

não está em situação de rua tem um preconceito com quem está numa situação de rua, 

quem também está numa situação de rua acaba tendo preconceito com quem não está” 

–, se posiciona como falante em situação de rua que, ao mesmo tempo que observa, 

avalia tanto a escuta da pessoa rualizada quanto a da que não se encontra nessa situação, 

dispondo a ambos como partes integrantes de uma mesma constituição discursiva.  

Terminada a entrevista, conversamos, eu e o Samuel, por mais alguns minutos 

sobre as impressões de tal encontro, e, em seguida, nos despedimos cordialmente. 

Informo a minha saída da casa aos seus coordenadores e saio em direção à rua no intuito 

de realizar algumas observações acerca das movimentações ocorridas do seu lado de 

fora.  

Saio andando por seu lado direito, percebo uma quantidade considerável de 

pessoas em situação de rua na calçada coincidente (essas fazem parte daquelas que 

esperam pelo pernoite na casa) à sua fachada, como também, porém em um número 

reduzido, vejo outras em relação à calçada paralela. 

Observando a rua e o contingente que lá se encontrava, pude perceber, mais uma 

vez, uma pequena mesa improvisada vendendo destilados de alto teor alcoólico, as 

garrafas contando com quatro rótulos populares. Ao me aproximar, pergunto sobre o 

preço das doses, R$ 2,00 e R$ 3.00, pergunto também a um deles se é para esquentar o 

corpo – “Opa! só assim memo! É nóis, parcero!”–, ele me responde. Parecendo este 

último forçar os olhos para ficarem abertos, notei um considerável embaraço na 

articulação das palavras, a fala enrolada, como se diz popularmente quando se está 

embriagado, uma certa dificuldade na coordenação dos movimentos (não me alongo ali, 

pois minha ideia no momento era a de também buscar detalhar o estado das duas 

calçadas e como elas estavam sendo por eles ocupadas no momento, e ainda, tentar 

perceber sua relação com os passantes).  

Sigo observando. Conto sete pessoas, sete homens, ao redor dessa mesa, com 

suas respectivas mochilas às mãos e ao lado, coladas ao corpo (difícil encontrar algum 

deles sem uma mochila, bolsa ou sacola, ou qualquer outro suporte para seus poucos 
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pertences), observo que o estado corpóreo de algumas delas está um tanto degrado, 

parecendo não ter se banhado naquele dia, cheiram forte. Havia uma lixeira ao seu lado, 

o que demonstrou uma certa preocupação também, não chego a perguntar se era um 

recipiente lá colocado pela casa – diz respeito a um objeto bem cuidado, praticamente 

novo. Eles se encontravam sentados, dois conversando, interagindo ao celular 

também36. Passando alguns metros adiante destas pessoas reunidas em torno da tal mesa 

improvisada, encontram-se duas pessoas debaixo de uma fina lona, formando um tipo 

de tenda. Dentro dessa tenda, observo dois colchões, eles estão diretamente no chão, 

pois não percebo papelões ou plásticos, ou mesmo outro tipo de proteção abaixo deles. 

Tais colchões ocupam totalmente a passagem da rua. Quanto à lona que constitui a 

tenda, esta se ajusta afixada em três lugares, a compor, portanto, um dado formato 

triangular. Para tal, conta essa tenda improvisada com um de os seus vértices amarrado 

em uma grade pertencente à fachada da instituição, os dois restantes amarrados um 

deles a um poste de energia e outro em uma árvore, em que poste e arvore se encontram 

em paralelo. Possuem um cachorro, que então faz parte de o seu cotidiano; fico sabendo 

disso após perguntar a um deles que estava acordado, o outro se encontrava dormindo, 

apenas avisto parte de o seu rosto, os dois pareciam ter por volta de cinquenta anos de 

idade. Registro aqui que fiz tal pergunta somente porque fora dirigida a mim também 

uma pergunta: “Jovem, cê tem um cigarro pra me dá aí?”.  

Seguindo adiante na extensão dessa calçada, avisto um fogão improvisado em 

alvenaria encostado na parede. Pedras e pequenos tocos de madeira a sustentá-lo, uma 

grelha de fogão doméstico também o compõe, ao seu lado alguns utensílios, algumas 

panelas, talheres, entre eles garfos, facas37, colheres, destas uma longa de madeira. 

Também ao lado, uma mesa de plástico de quatro lugares, três cadeiras também de 

plástico, tanto mesa quanto cadeiras correspondentes àquelas que se utilizam em festas e 

bares. Vejo, ainda, alguns mantimentos estocados dentro de dois caixotes empilhados, 

que estão protegidos por um grosso plástico transparente, entre eles um saco de arroz de 

cinco quilos aberto, três embalagens de macarrão e uma de feijão, saquinhos e latinhas 

                                                 
36 Registro que o celular é uma presença bastante marcada por parte dos acolhidos, valendo dizer que na 

própria casa de acolhida há, ao lado da porta de um dos dormitórios, o qual coincide com o refeitório (não 

cheguei a observar na dos outros), diversas tomadas para que os acolhidos possam carregá-los. 
37 A faca figura “um acessório constante entre os pertences dos moradores de rua e varia desde o canivete 

até a peixeira. Ela possui, de fato, muitas funções nesse universo, mas certamente a mais recorrente delas 

é a de defesa” (FRANGELLA, 2004, p.148). 



117 

 

de molho de tomate, também duas embalagens de alumínio dos ditos “marmitex”, 

aparentando terem sido parcialmente consumidos, alguns produtos de higiene pessoal, 

algumas mudas de roupa monteadas no chão. Ali, presente ademais uma churrasqueira, 

aparentando certa conservação, e também um carrinho destes de mão para transporte de 

botijão de gás, como também um pequeno carrinho de supermercado (muito presente 

também em posse desse seguimento populacional – em campo visualizei algumas 

dezenas de pessoas rualizadas os carregando, ou ao seu lado enquanto dormiam ou 

realizavam outra atividade). Conto, além disso, três garrafas d’água mineral, dessas de 

20L. Visualizo, acima dos caixotes e de um antigo baú, duas bíblias abertas, e percebo 

também alguns objetos de decoração adornando o ambiente, um pequeno quadro 

contendo a pintura de uma natureza morta, santinhos, uma réplica de projetor antigo de 

cinema e dois vasos ornamentais com flores artificiais dentro, assim, vejo também uma 

preocupação estética em relação à ambientação do lugar em que, em tal momento, se 

alocam. Menciono que essas pessoas descritas acima estão cerca de 80m de distância de 

uma das entradas da universidade que divide muros com à instituição em pauta, a 

Universidade Anhembi Morumbi38 (pois esta possui duas entradas, uma em cada lado da 

rua). Pertinente observar, inclusive, que não havia a presença de nenhuma pessoa em 

situação de rua fora dos limites da área concernente à casa de acolhida, parecendo, pois, 

que elas não se colocam como “autorizadas” a se acomodarem, estender possíveis lonas 

ou a vender as bebidas, bem como consumi-las fora da calçada que diz respeito a tal 

casa.  Em tal caso, vale retomar que esses improvisos urbanos estavam dispostos à 

direita da calçada da instituição Arsenal da Esperança que, então, vai coincidir com a 

calçada da universidade39. À esquerda da instituição, tão somente se percebia pessoas 

deitadas, distantes umas das outras, pouca ou quase nenhuma interação se percebia; 

                                                 

38 Vale constatar que Universidade Anhembi Morumbi e Arsenal da Esperança constituem algumas 

parcerias, dentre elas a ação de arrecadação de roupas e alimentos não perecíveis, a realização de visitas e 

intervenções frequentes na casa de acolhida por parte de alunos dos cursos da Escola de Ciências da 

Saúde da instituição de ensino, e também campanhas de reciclagem do lixo. 

 
39 De modo curioso, me pareceu haver uma clara observância em relação até que ponto territorial as 

pessoas rualizadas podem ou não se dispor a ocupar essas duas calçadas. Quanto a esse assunto, vale 

mencionar que observei um distanciamento por volta de 60m entre as pessoas que aguardavam entrar na 

casa de acolhimento e as entradas da referida universidade, em um espaçamento que não se encurta em 

nenhum instante sequer, que não se flexibilizava, parecendo ser, realmente, uma zona limítrofe sem 

plasticidade territorial, onde, de modo relativo, as pessoas em situação não são socialmente “autorizadas” 

a ultrapassar em seus costumeiros modos de ocupação de espaços. 
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muitas dormindo, percebi olhos de algumas das que vi deitadas se movimentando em 

minha direção enquanto, lentamente, passava. Esta extensão da calçada permanece mais 

limpa, e diz respeito aos acolhidos que ficam em regime de atendimento ininterrupto, a 

saber, 24h por dia, se tratando, ademais, do lado que vai coincidir com o Museu do 

Imigrante.  

Voltando, em direção à universidade (registro que fiquei pouco mais de uma 

hora situado entra ela e a casa de acolhida), agora do seu lado oposto, observei alguns 

jovens interagindo à sua porta de entrada; poucos são aqueles em situação de rua que 

passaram em frente à tal instituição de ensino, parecendo a tal ação evitar. Passam 

distantes, quase pelo meio da rua; das que presenciei passando pelas calçadas, o faziam 

muito rápido, suas cabeças, em quase sua totalidade, permaneciam baixas, 

principalmente quando a sós. Aponto, também, que foram pouquíssimas as trocas de 

olhares, de ambas as partes, pessoa rualizadas e acadêmicos, quase nenhuma, parecendo 

ser, realmente, uma cena cotidiana que lá se inscreve, importante mencionar. Em relação 

às outras pessoas que por ali circulavam, transeuntes que não avistei se dirigirem tanto à 

universidade quanto ao Arsenal da esperança, destas pouquíssimas interagiam 

visualmente com as pessoas rualizadas ali concentradas, não sendo possível, por conta 

do pouco volume de vezes em que lá estive, presumir se eram passantes ocasionais ou 

aqueles que por ali transitam ordinariamente.  

Não visualizei, no durar do tempo em que nesse local permaneci, nenhuma 

pessoa em situação de rua esmolar. Sobre essa questão, num todo, das vezes em que 

observei tal contingente nessa região do bairro do Brás, pude perceber mais interações 

quando passava em frente dos bares (porque, nessa localidade, existem muitos desses 

estabelecimentos frequentados por trabalhadores locais, universitários e estudantes de 

escolas técnicas), e foram diversas as ocasiões em que presenciei breves interações à 

porta dessas casas comerciais. Das conversas que tive com alguns grupos de estudantes 

sobre a presença dos moradores de rua nessa região, em sua maioria, me disseram 

basicamente que eles passam por ali e pedem alguma coisa, trocados, cigarro, latinhas 

vazias de refrigerante ou cerveja, bebidas restantes dos copos, vez ou outra um cigarro 

comum ou de maconha, não mais do que isso.  

Ao perguntar a três pessoas rualizadas que se encontravam a espera de adentrar à 

casa para o pernoite sobre o distanciamento que há entre eles e os estudantes (antes, 
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importante esclarecer que me apresentei como pesquisador, sendo que uma delas disse 

já ter me visto dentro da casa conversando com o pessoal da coordenação), disse-me um 

deles: – “São eles lá e nós aqui, mano”. Notei presenças. (Diário de Campo – 26 de 

outubro de 2019) 

 

3.1.5  O que vem a significar a voz da fala quando ao corpo é imposta a interdição? 

 

 

Carlos também constitui o corpo dos acolhidos que me 

concederam entrevista. Aproximei-me dele no intuito 

de convidá-lo para ser entrevistado enquanto 

andávamos pela rua, voltando da ação voluntária 

realizada no Coletivo Horta das Flores40. Uma parte 

do grupo um pouco mais à frente, o Missionário 

Simone e mais dois voluntários trocavam palavras logo 

atrás. Ao notar a vontade de falar sobre si de Carlos, 

percebi o gancho para o convite. Estava ele vestindo 

calça jeans, uma blusa meia-estação e chinelo de dedo. 

Havíamos conversado um pouco no durar da ação 

voluntária. (Diário de Campo - 30 de agosto de 2019).  

 

 

“Bom, como eu posso a dizer..., a situação de um 

morador de rua. Bom, o fato mais grave é que com a 

pessoa com a qual eu estava vivendo, a convivência se 

tornou muito conturbada. No caso, ela me humilhava 

bastante, devido ao fato de eu já estar há um bom 

tempo desempregado, e através dessas humilhações eu 

comecei a me sentir, um tanto quanto, como posso 

dizer, um tanto quanto inútil, insignificante, 

imprestável. E aquilo foi abaixando a minha 

autoestima, ao ponto de eu chegar, muitas vezes no 

                                                 
40 Situada à Av. Alcântara Machado, 2200 - Parque da Mooca, São Paulo - SP, CEP. 03101-005, o 

Coletivo Horta das Flores refere-se a uma horticultura com viveiro de árvores, orquidário colaborativo e 

abelhas. Constitui-se como uma organização não governamental (ONG), que se compôs para fins de  

preservação e educação ambiental, na luta por uma cidade inclusiva, plural, com valores e sentimentos 

sustentáveis através da agroecologia urbana. 

https://www.facebook.com/search/?bqf=str%2FOrganiza%25C3%25A7%25C3%25A3o%2Bn%25C3%25A3o%2Bgovernamental%2B%2528ONG%2529%2Fkeywords_pages&ref=page_about_category&f=AbrSS0LKOCMV3-hKbcX5jEowYBhwJuYXxz1DhvaiPEC9SIqknuLpgT6ZvLsVyaaLoz39rOxai2vL8NhPqewA44D8ys2lVVVLg7t1QZMf6LP8Rq0VBUCLNQWzKUqhohSTB4drK6k4kY4kh66t4cnPtm3y8qDkLpk2DbA8AMSSE_k2cyy9GHcQtQMIHFTf1RAOYvM
https://www.facebook.com/search/?bqf=str%2FOrganiza%25C3%25A7%25C3%25A3o%2Bpara%2Bpreserva%25C3%25A7%25C3%25A3o%2Bambiental%2Fkeywords_pages&ref=page_about_category&f=Abpc7uuMhKbX0rFBhBnWvP4G1NYa2bCu0Rxx4jKtlFHEfXo_mSIDCq6KEpbEtzwwGZLX8cp-RT4bNN2pg7kVOYzV_194n62KFgWGQbXX7RqmiP91777ZvaXeIH2lRfmoD4XHOitYpaMjY1mP2C-izPQALAVUK_Z_n2MoN0tU5GpvEblqQVQBlgvTfsU8lseOAWQ
https://www.facebook.com/search/?bqf=str%2FOrganiza%25C3%25A7%25C3%25A3o%2Bpara%2Bpreserva%25C3%25A7%25C3%25A3o%2Bambiental%2Fkeywords_pages&ref=page_about_category&f=Abpc7uuMhKbX0rFBhBnWvP4G1NYa2bCu0Rxx4jKtlFHEfXo_mSIDCq6KEpbEtzwwGZLX8cp-RT4bNN2pg7kVOYzV_194n62KFgWGQbXX7RqmiP91777ZvaXeIH2lRfmoD4XHOitYpaMjY1mP2C-izPQALAVUK_Z_n2MoN0tU5GpvEblqQVQBlgvTfsU8lseOAWQ
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dia, não conseguir nem despertar para procurar um 

emprego, de tão desanimado que eu estava, de tão 

humilhado que eu me sentia. E eu só ficava na cama 

deitado. [...] Aí pensei, aí eu falei, eu vou embora para 

a rua. Fui, passei..., saí de madrugada, aí continuei 

com a minha bagagem. Fui andando pela rua até eu 

encontrar uma praça, onde eu peguei, me deitei, me 

cobri, e ali passei a minha primeira noite na rua. E 

foi..., acordei, mais ou menos, na manhã seguinte, na 

manhã do mesmo dia, por volta de umas 10h30. Me 

levantei, coloquei minha coberta de novo na mala, e 

saí andando, sem rumo.” (Carlos ao me narrar, em 

entrevista, como foi sua saída de casa, sua primeira 

noite e seu primeiro acordar nas ruas – 30 de agosto de 

2019) 

 

 

Diante da pergunta sobre as razões principais que o levaram às ruas, Carlos 

declarou que a experiência de ser tido como vagabundo e imprestável por sua mulher, 

bem como por outras pessoas do seu convívio, isso por estar desempregado há um 

tempo significativo, causou-lhe forte conturbação moral e psicológica, sendo este fato, 

segundo ele, um dos maiores impulsos que o encaminhou às ruas.  

Demostrando fragilidade ao desenvolver essa narrativa, Carlos apresentou certa 

tensão e constrangimento em diversos momentos. Movimentava-se de tal maneira a 

parecer buscar, sem êxito, uma posição confortável no banco no qual estávamos 

sentados. Levou suas mãos ao rosto diversas vezes, tampando os olhos (o que me 

sugeriu uma forma de se esconder das lembranças que sua narrativa evocava) e 

friccionando os lábios, os quais muito comprimia. 

Carlos, homem branco, aparentando por volta de 46 anos de idade, diz, às vezes, 

se retirar, discursivamente, da sociedade, ao também ser perguntado sobre questões 

relativas à prática comunicativa das pessoas em situação de rua41. 

 

                                                 
41 Tal pergunta corresponde à questão 02 do Roteiro de Entrevistas_ Categoria: Silenciamento. 



121 

 

Carlos: Bom, eu já percebi em mim que muitas vezes eu tenho dificuldade em 

me comunicar com as pessoas, porque sempre que eu busco começar um 

diálogo ou alguma conversa com alguém, eu reparo que a pessoa, ela finge 

que não está me ouvindo, e logo ela parte para conversar com uma outra 

pessoa, e... o que me traz um certo desconforto, e eu acabo me... às vezes, eu me 

distancio e acabo me calando. Às vezes, eu fico bastante tempo desse jeito, 

procurando alguém que possa me escutar. Porque o ser humano, ele tem a 

necessidade de falar, mesmo que seja, é... por alguns minutos, ele sempre tem 

algo para passar com alguém, como ele está se sentindo. Mesmo entre colegas 

da gente, que vivem em situação de rua, é... muitas vezes eu já percebi entre 

eles, é... que eu não sou bem-vindo ali, então, se eu for tentar falar alguma 

coisa, eles logo me podam, me cortam, é... ou se afastam de mim, não querendo 

saber o que eu tenho a dizer, se eu tenho algo de bom para dizer. Já ouvi até 

falar, já falaram para mim: “Meu, o que você quer, porque que você vem contar 

os seus problemas, se já está vendo a situação que eu vivo, eu também estou 

cheio de problema, eu não quero saber o que você está passando, eu já tenho 

muito com que me preocupar comigo mesmo. Então, faz favor, meu, cai fora 

daqui!”.  

 

Seguindo seu relato, Carlos discorre sobre outra pessoa rualizada em que 

percebeu um isolamento muito acentuado. Ele, então, dispõe: 

 

“Não sei se pela vida dele toda, mas já cheguei a encontrar uma pessoa que, já 

vi ela várias vezes, e eu nunca vi ela conversando com ninguém, e que se 

aproximava ele baixava cabeça, e ficava em silêncio e não respondia mais nada, 

ele, completamente, ele se anulou, ele não fala mais nada, não conversa com 

ninguém. Das vezes que eu vi essa pessoa, nunca eu vi ela conversar com 

alguém.”  

 

Incentivado a continuar seu relato, Carlos discorre ainda:  

  

[...] essa pessoa em questão, que eu já vi algumas vezes, eu nunca vi ela proferir 

uma palavra para pessoa alguma. Ela, simplesmente, se mantinha isolada, 

dentro dela mesma, como se o mundo ao redor não existisse mais. Eu acho 

que... foi o que eu percebi da pessoa, foi... é isso, como ela se fechou dentro de 
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um casulo, que não existia mais nada. Eu acho que ela, de tanto ela ser 

silenciada pelos outros, ela acabou se silenciando, e encontra hoje em dia 

dificuldade para tentar voltar a ter um diálogo com alguém.   

 

 Até aqui pudemos identificar, como práticas de um falante em situação de rua, 

as posturas avaliativas frente as falas de si e do outro (não rualizado), os processos de 

identificação do que seria um grupo com quem se pode ou não, ou, ainda, se quer falar 

ou não, também a presença do silêncio como parte de um processo de inibição da fala 

em interação, bem como enquanto recurso de autoproteção e preservação física, moral e 

psíquica.  

Consideramos, no todo contextual até aqui abordado, que para podermos 

observar a produção da realidade sociolinguística localmente marcada das pessoas 

rualizadas – realidade esta que acaba por restringir ações cotidianas, por conta mesmo 

desses atores se encontrarem socialmente desnivelados em relação à disposição e 

distribuição dos seus recursos em suas práticas linguísticas situadas (RAMPTON, 

2006), não podemos, analiticamente, prescindir das especificidades do lugar de 

isolamento e exclusão social no qual se veem e são vistos. Tal isolamento e exclusão 

social encontram-se como instâncias relacionais, não podendo, portanto, ser tratadas em 

separado das questões concernentes às práticas linguísticas. Desse modo, entendemos 

que as pessoas em situação de rua, então, dadas à marginalização, ao desprestígio e ao 

estigma, dizem respeito a um seguimento social entranhado, simbólica e 

socioculturalmente, tal como política e economicamente, a ideias que tensionam à sua 

insensibilidade e à sua depreciação social, cuja voz/discurso está inserida como objeto, 

ademais, de desprezo.   

Isso considerando, contando ademais com o conteúdo dos relatos colhidos, o ato 

de deixar de se aproximar referente a uma possível postura de pessoas rualizadas, pode 

envolver a busca de um tipo de proteção, de um anteparo diante de uma eventual 

negligência ou comportamento de não aceitação descomedido ou, quiçá, diante de uma 

postura reticente com ares de desaprovação e sentimento de aversão em relação tal 

contingente. Nesse aspecto, o silêncio lhes seria aquilo que poderia lhes oferecer defesa 

de uma potencial hostilidade, ojeriza ou qualquer sentimento de enfado que pudesse vir 

a desaboná-los ainda mais. Porém, o silêncio também é o lugar de observação e da 
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autoproteção, como pudemos notar na entrevista de Marcelino. O silêncio instaura, 

portanto, um – “eu silencio diante de quem?” –, uma vez que falar com pessoas na 

mesma situação de rua parece mais possível, como na entrevista de Samuel, ao dizer 

que – [...] normalmente, é... como fica difícil da gente se comunicar com outras 

pessoas, fica muito mais fácil a gente andar e se comunicar com aquelas pessoas que 

estão naquela mesma situação”. 

Colocadas essas questões, qual seria a aproximação aceitável de uma pessoa em 

situação de rua diante de um grupo que esteja fazendo um café da tarde em um 

determinado parque público, então, em um lugar aberto de livre circulação? Haveria 

alguma, aceitável socialmente, além daquela que exclama por pedido de comida? Será 

que ser ouvido em suas inquietações ou desejos, ou mesmo em suas abstrações 

filosóficas ou inclinações de fé, isso não por ser um desconhecido em frente a pessoas 

unidas por afinidades, porque estão reunidas em um marcado encontro social, mas por 

ser um desconhecido ao qual, social e culturalmente, se atribui fortes estigmas próprios 

da sua condição? Poderíamos pensar em generalidades, como, por exemplo: “Qualquer 

pessoa desconhecida poderia, potencialmente, causar certo desconforto em uma 

abordagem direta sem indícios anteriores de aceitação, diferente, portanto, daquela que 

ocorre em consequência de um cortejo em que houve primeiro trocas de gestos e 

olhares”; mas, o que aqui se levanta é como os estigmas e discriminações, geradores de 

preconceitos, podem relativamente limitar a interação linguística das pessoas em 

situação de rua enquanto falantes aptos. Enfim, em quais situações e em quais lugares 

sociais seriam cabíveis o discurso das pessoas em situação de rua? 

Quando o espaço é lugar interdito para determinadas presenças, ele acaba por 

significar um lugar de limites para projeção de determinadas vozes sociais. Assim, o 

que vem a significar a voz quando ao corpo é imposta a interdição, considerando, pois, 

corpo e voz como extensões contíguas de uma mesma instância – o sujeito humano. Isso 

posto, sua expressão verbal, a das pessoas em situação de rua, vem a se constituir a 

partir dos espaços pelos quais se engendram seus corpos, cuja produção ou não vem a 

ocorrer diante da situação social na qual se apresentam e são apresentados. Nessa 

perspectiva, a abjeção do corpo, bem como o espaço que ocupa social e 

situacionalmente, seriam matrizes simbólicas de um possível silenciar da voz.  
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Dar corpo à voz e voz ao corpo 

 

Concebendo o corpo como a um produtor de significações em sua expressão 

pública manifesta, então, da sua materialidade que se mostra à vista, seus modos de 

circulação e ocupação da cidade, de cuidado, seus aspectos, disposições e maneiras de 

figurar e de se apresentar diante da alteridade, do olhar do outro, podem identificá-lo em 

seu narrar na/pela cidade. Nesse sentido, a corporeidade abjeta insurge como uma das 

marcas discursivas da inscrição social do sujeito rualizado na urbanidade. Acrescente-se 

a isso que a presença do corpo na produção de sentidos, segundo Orlandi (2001), é 

conceituada como a “materialidade da linguagem”, de um corpo que é incorporado na 

própria noção de gesto: “o gesto como prática significante que traz em si mesmo a 

corporalidade dos sentidos quanto a dos sujeitos, enquanto posições simbólicas 

historicamente constituídas, ou seja, posições discursivas (linguístico-históricas)” 

(ORLANDI, 1996 apud ORLANDI, 2001, p. 9).                 

 Oportuno seria pensar, ademais, que para aquelas pessoas que se encontram há 

um longo tempo nas ruas, condição que pode refletir no seu comportamento social um 

determinado afastamento e isolamento, que a aproximação seria o novo que causa 

estranhamento e o isolamento o lugar de “conforto”. Tal colocação nos inclinaria a 

pensarmos no corpo como lugar onde reflete retraimento social, o que forçosamente 

pode reincidir sobre o enrijecimento da fala no âmbito do seu potencial de interação 

dialógica. Mas também podemos seguir a análise em outra direção, e vermos o 

afastamento com forma de recusa em se integrar a modelos de sociabilidade 

considerados engessados, o que pode indicar outras sociabilidades e devires possíveis. 

O viver nas ruas pode proporcionar um canal potencializador do isolamento 

social, podendo conduzir o indivíduo à negação da fala interacional, em que esse 

mesmo indivíduo “se silencia” enquanto falante em algumas situações, quiçá para 

inaugurar um outro falante, o qual viria a partilhar de práticas linguísticas situadas 

propriamente na rua, em condições próprias da rua, sendo a rua, nesse sentido, seu 

centro de gravidade, o ponto de convergência de seus atravessamentos e agenciamentos 

sociais, e que, assim, dela emergiria e nela se caracterizaria, e se amoldaria enquanto 

falante em situação de rua.  Assim, das práticas linguísticas de pessoas rualizadas, 

contando com aquelas que “se calam”, não porque não tem a dizer, mas pela razão de a 
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sua situação poder engendrar um significativo constrangimento frente ao seu 

comportamento de fala, nos colocamos a refletir sobre a pessoa em situação de rua 

como falante apto que, quando em silêncio (seja por exclusão, seja por recusa, seja por 

alternativa ou mesmo por denúncia) ou não, tem em seus rituais de interação os 

indicativos para um possível falante em situação de rua. 

A situação de rua incide sobre a interação um comportamento linguístico próprio 

de quem a vivencia. Esse, então, falante em situação de rua, esse possível comunicante 

da língua que tem nas ruas parte significativa das suas experiências sociais, culturais e 

afetivas, teria, pois, como baliza para as suas práticas linguísticas a própria condição da 

rua que experiencia. Portanto, nos é interessante considerar o que esta própria rua indica 

na construção linguístico-social dessas práticas.  

A posição social do falante que se enquadra nos jogos de interação 

(GOFFMAN, 2011) enquanto falante em situação de rua teria nessa mesma rua um 

correspondente fator estruturante de tal postura linguística. Enquanto postura, a 

orientação performática das práticas linguísticas das pessoas rualizadas estariam, em tal 

ótica, inscritas nos registros das disposições corporais experienciadas nas ruas, e 

corresponderiam aos constrangimentos compreendidos no mercado das trocas 

linguísticas (BOURDIEU, 2008, p. 74). Portanto, a construção das relações entre 

práticas linguísticas e a rua, expressas partir da sua vivência no seio dessa rua, revela os 

interditos urbanos em que a realização de algumas práticas não seria encorajada. Esses 

interditos viriam, nessa abordagem, a reestruturar os modos das pessoas rualizadas 

atuarem no mundo social e linguístico, cujas disposições corpóreas se tornam tão 

negativamente contundentes a ponto de rechaçar, possivelmente, sua comunicabilidade 

enquanto sujeitos de fala, identificados aqui como falantes em situação de rua. À vista 

disso, suas trajetórias nas ruas como falante em situação de rua se encontrariam 

enviesadas pelos atravessamentos próprios dos processos de sociabilização 

caracterizados pela sua distinção social estigmatizada. Sua interação com o outro (que 

não é da rua) estaria, de modo relativo, condicionada aos lugares que cabem na cidade. 

Assim como acontece com a maneira de se portar, de andar, de sentir e pensar a si 

mesmo e o mundo, também a maneira de falar ou mesmo de calar são inteligíveis como 

aquilo que constitui um falante em situação de rua distinto, situacional e 

historicamente, de um falante apto outro, então, não rualizado. Tais variáveis sociais 
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viriam a determinam os “espaços adequados” nos quais caberiam a fala de uma pessoa 

rualizada no campo das aceitabilidades, bem como os lugares em que a ressonância das 

suas vozes é gerida pela não possibilidade, uma vez que tais espaços, como aqui já 

expresso, são pouco ou quase nada sensíveis a elas, a seus corpos.  

Outras palavras de Carlos parecem nos deixar transparecer onde um determinado 

comportamento linguístico e social começa a se estruturar, conferir moldes e a se 

alinhar frente às experiências vivenciadas em um específico espaço de atuação de uma 

pessoa rualizada – a rua. Assim, seria a mesma rua o centro de confluência dos 

múltiplos processos que viria a compor o sujeito falante que aqui suscitamos. 

Ao ser perguntado sobre ser comum o relato sobre os diversos maus-tratos 

relacionados aos que habitam as ruas, e que viriam a lhes causar mais mágoa e 

entristecimento, ocasionando desconforto ao se relacionar, e fazendo, também, com que, 

muitas vezes, dispensem o contato humano social, Carlos nos permite compreender 

mais uma dimensão das formas de interação que acontecem na ambientação da rua 

envolvendo pessoas rualizadas, e uma dinâmica corporal peculiar compreendida nessas 

interações singulares. Dada a sua invisibilidade social, essa corporalidade, ainda que 

gritante, é silenciosa, mas marcada por movimentos como desvios corporais que 

indicam possíveis leituras sobre o universo desses encontros da vida social urbana.   

 

Carlos: Bem, no meu caso, o que mais traz desconforto e me entristece bastante, 

e até me magoa, é a forma com que as pessoas nos tratam e nos veem na rua. 

Muitos, eles chegam a atravessar a rua quando você chega próximo, se afasta, 

você vai falar algo, a pessoa desvia e sai andando, te trata como você fosse 

invisível ou até mesmo como você fosse um leproso, como você tivesse uma 

doença super contagiosa, a pessoa se afasta. Então, isso daí vai acarretando, ao 

longo do tempo, para a pessoa que sofre esse tipo de maltratos, que é mais 

psicológico, então, a pessoa começa a se isolar. Ela vai se isolando, ela começa 

a se afastar das pessoas, diminui a sua incidência de você ficar conversando 

com alguém, até chegar ao ponto dela, simplesmente, ela apenas ser mais uma 

coisa na paisagem, ser apenas um... como se fosse uma árvore, digamos assim. 

Ela está ali, mas ela não fala, não ouve, todo mundo olha, mas não repara nela, 

não sabe a importância, não sabe o que está acontecendo com ela. Eu já me 

senti assim, às vezes, eu me sinto, porque, no cotidiano da gente que mora na 

rua isso ocorre muito, as pessoas passam pela gente sem perceber. [...]Eu já vi 
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ocorrer, eu passar, assim, ver uma pessoa sentada num banco, cabeça baixa, 

inúmeras pessoas passam por ela, mas não param para perguntar o que que 

aconteceu com ela, o que ela tem, como ela está se sentindo. E para aqueles que 

moram nas ruas, o tratamento é pior ainda. É muito difícil para gente que se 

encontra nessa situação, porque a maioria das pessoas acham que quem mora 

na rua não passa de um vagabundo, de um preguiçoso, não quer saber de nada 

na vida; mas não procura saber o que trouxe ele a viver naquela situação, isso 

ocorre muito, o que ocorreu com ele no passado. Porque nem todos que moram 

na rua nasceram na rua, vieram de um lar, provavelmente num lar em que ele 

não se encontrava mais, e buscou como último recurso viver nessa vida.  

 

Carlos traça um itinerário que vai do silêncio à invisibilidade (ou seria 

mimetismo?), e desta para – “simplesmente [...] ser mais uma coisa na paisagem, ser 

apenas um...".  Nessas passagens, a rua assume um papel ainda mais radical e 

específico. Ela se perfaz como a um lugar onde acontecem diversos acontecimentos, e 

que se ocultam do olhar ordinário do citadino disperso. Se em outra leitura a 

desconfiguração do humano aparece por meio do animal, aqui a desconfiguração dá 

lugar a um corpo-paisagem. Como se os corpos rualizados não refletissem a situação de 

rua, mas um lócus – a própria paisagem. – “Muitos, eles chegam a atravessar a rua, 

quando você chega próximo, se afasta [...]desvia e sai andando, te trata como você 

fosse invisível [...] se afasta. Então[...], a pessoa que sofre esse tipo de maltratos 

[...]começa a se isolar. Ela vai se isolando, ela começa a se afastar das pessoas, 

diminui a sua incidência de você ficar conversando com alguém, até chegar ao ponto 

dela, simplesmente, ela apenas ser mais uma coisa na paisagem, ser apenas um..., como 

se fosse uma árvore...”. Uma paisagem feita natureza morta, um lugar pelo qual apenas se 

passa, um corpo pelo qual apenas se passa, por vezes, aos esbarros sem ser percebido (ou 

será que o foi). Um lugar de abandono, onde se recobrem de nãos e senões, mas, também, 

onde encontram abrigos e refúgios, vãos da cidade em breves clareiras nas quais 

compartilham e dividem suas vivências, por onde se desdobram para continuar e 

reconduzem seu viver, em um aprender pela subtração, mas um aprender: um aprender 

pelo denso das calçadas – “De repente me vi nas calçadas!” – muito se ouve. Calçadas 

que espelham um céu de aparência, muitas vezes, finita. Local em que, muitas vezes, são 

deixados para morrer, diga-se também. Na forma inexata dessa paisagem, de corpos em 

mimese com os descartes da rua, repousa um corpo vivo e suplicante, um corpo também 
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desejante. Porém, ao se vestirem de andrajos, para muitos são tão somente um corpo-

paisagem dado à invisibilidade por olhos educados a se cegarem.   

Como aponta Frangella (2004, p. 166), muitos se confundem “com os cobertores 

cinzas e com mau cheiro. Em alguns casos, o grau do encardimento propicia o 

mimetismo com as ruas, e gera um efeito ambíguo de repulsão e esquecimento”. Assim, 

nos parece que na travessia do corpo de rua à mímēsis – em seu ato de se assemelhar à 

rua em seus destratos e descartes, na apresentação de sua aparência andrajosa e 

enxovalhada, podemos encontrar a construção de um imaginário de corpos a serem 

lidos como corpos descartáveis, como as praças, ruas e calçadas das periferias de São 

Paulo dadas ao abandono.  

Dessa última passagem discorrida por Carlos, em que narra sobre uma 

personagem urbana, a percebendo ir do silêncio à invisibilidade (ou seria mimetismo?), 

e desta para “simplesmente, [...] ser mais uma coisa na paisagem, ser apenas um...”, 

podemos depreender ser sua observação um ponto de vista que ilustra uma pessoa que 

passa a tomar a forma do ambiente, com ele se confunde, torna-se invisível, sua voz, 

passa a ser expressão daquele que se situa à margem da construção oficial da história, 

porque reconhecida como representação ilegítima – uma voz que encontra embargo 

diante daqueles legitimados social e discursivamente a empostar discursivamente sua 

fala – “Ela está ali, mas ela não fala, não ouve, todo mundo olha, mas não repara nela, 

não sabe a importância, não sabe o que está acontecendo com ela”– faz-se em corpo 

sem voz e voz sem corpo. 

 
Carlos continua o seu relato: 

 

É bastante difícil, na situação de rua, principalmente, eu encontrei bastante 

dificuldade de encontrar pessoas com o que compartilhar, as coisas que eu 

tenho para dizer, o meu conhecimento, minha experiência de vida, é... o que eu 

estou passando, é bastante complicado, muitas vezes eu me calo. Às vezes, eu 

passo o dia inteiro sem pronunciar uma palavra, porque eu não encontro com 

quem conversar, é bastante complexo. E a pessoa, ela... isso vai gerando no 

indivíduo, né, um isolamento tão grande, que ele se fecha de tal forma, que se 

alguém, às vezes, tentar se aproximar dele para puxar uma conversa, ele está 
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tão isolado, tão fechado, que ele já não te responde mais, ele vive num mundo 

onde ele já foi silenciado, e acaba se permanecendo em silêncio. 

 

O narrar de Carlos, sendo ele parte de um grupo marginalizado, não está, em 

nenhum momento, separado de quem ele é na sua vida social (MOITA LOPES, 2010 

p.16). Assim, ao expressar seu desconforto, entristecimento e mágoa diante dos modos 

como se vê e reconhece ser visto e tratado, quando, por exemplo relata chegarem a 

atravessar a rua quando tenta se aproximar – “[...]quando você chega próximo, se 

afasta, você vai falar algo a pessoa desvia e sai andando, te trata como você fosse 

invisível [...] como você tivesse uma doença contagiosa, a pessoa se afasta”), e que isso 

pode acarretar em um isolamento social – “[...]ao longo do tempo, para a pessoa que 

sofre esse tipo de maus-tratos, que é mais psicológico, então, ela começa a se isolar”–, 

percebemos o quanto é constrangedora e psicologicamente aflitiva a vivência da rua 

quando alvo de desprezo, uma vez que se encontra enquadrada, sistematicamente, em 

uma ordem moral que a acantoa e as negligencia. 

O corpo rualizado, estigmatizado historicamente, apresenta-se, portanto, através 

das marcas em sua materialidade abjeta, como forma visível reificada, conferida 

enquanto atributo facultado como parte distinta do sujeito, cuja noção de integralidade 

é, então, prescindida. Nesse processo de categorização, aqueles que causam estranheza 

são, pois, segregados pelo corpo social, e, assim, marcados aos estigmas, são 

apresentados para o outro como sujeitos indesejados, cuja aceitabilidade se torna pouco 

provável. Para tanto, vale assumir que “a visibilidade de um estigma deve ser 

diferençada de sua 'possibilidade de ser conhecido'. Quando um estigma de um 

indivíduo é muito visível, o simples fato de que ele entre em contato com outros levará 

o seu estigma a ser conhecido” (GOFFMAN, 2004, p. 44).  Nesse ponto, vale considerar 

que a “não-propriedade, ausência de trabalho e a fragilidade das relações afetivas e 

sociais colocam os habitantes das ruas em uma posição específica na sociedade 

contemporânea. [...] são tidos como ‘fora do lugar’, desencaixados espacial e 

simbolicamente" (FRANGELLA, 2004, p. 12) 

Assim, quando o entrevistado discorre sobre os maltratos que percebe haver em 

relação ao falante em situação de rua, ocorrência tal que acaba por marcadamente 

atenuar a fala deste, devido ao distanciamento social – “Ela vai se isolando, acaba se 
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afastando das pessoas, diminui a sua incidência de ficar conversando com alguém [...]. 

Ela está ali, mas ela não fala, não ouve, todo mundo olha, mas não repara nela, não 

sabe a importância, não sabe o que está acontecendo com ela.”–, vemos que isso se 

efetiva também quando avalia no outro a demonstração da falta de deferência à própria 

condição de rua, tratando-a como uma questão relativa a um tipo de contingência que se 

resume a uma espécie de demérito e/ou fracasso pessoal –“É muito difícil para gente 

que se encontra nessa situação, porque a maioria das pessoas acham que quem mora 

na rua não passa de um vagabundo, de um preguiçoso, não quer saber de nada na 

vida; mas não procura saber o que trouxe ele a viver naquela situação, isso ocorre 

muito, o que ocorreu com ele no passado”.  

Carlos, em tal caso, avalia o interlocutor (não rualizado) da pessoa em situação 

de rua – também seu interlocutor, portanto – e ao fazê-lo, inscreve o falante em situação 

de rua em seu relato, outrossim percebe nesse possível encontro social, que acontece na 

e pela situação de rua, a implicação marcada situcionalmente nas interações face a face 

que envolve tais atores e tal ocorrência social e linguística.  

Pudemos observar ou, pelo menos, cogitar até esse momento, que os 

comportamentos de fala, que em partes constituem as práticas de um ser falante atuando 

linguisticamente no mundo, possuem estreita relação com os espaços físicos nos quais 

são corporificadamente realizados, lugares estes que, por isso, carregam, de modo 

relativo, determinadas disposições e agenciamentos de corpos, posturas e imagens 

socialmente aceitas e/ou negociadas. Isso considerado, procuramos neste estudo 

explorar em que medida algumas práticas linguísticas, percebidas ou enunciadas por 

pessoas em situação de rua, estariam relacionadas, sensivelmente, ao modo pelo qual 

elas se percebem, percebem o outro e percebem a própria situação na qual se 

desenvolve essas práticas, e, a partir de tais percepções, como atuam enquanto sujeitos 

falantes em condição de rua. Nesse aspecto, assumimos, de acordo com Mauss (1973, p. 

17 apud HANKS, 2008, p. 36), que “a incorporação dos sujeitos ao mundo social 

(social embedding) concretiza-se nas formas de movimento, de gesticulação, de olhar e 

de orientação no espaço de vida”. 

Parece não possuir muitas prerrogativas aquele que se encontra às margens da 

sociedade, o que nos remete aos tais recursos distribuídos desigualmente aludido por 

Rampton (2006). A relevância desse aspecto se dá, principalmente, porque ponderar 
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acerca do comportamento social ritualístico por meio da linguagem, ajuda-nos a 

descrever, sensivelmente, práticas linguísticas de um determinado grupo social e seus 

processos de interação e normas de conduta. Tais processos e normas, nesse caso, 

viriam da assimilação das representações desempenhadas na vida cotidiana social que 

envolve dado grupo, abrangendo, ademais, sua relação com o ambiente e com o seu 

imediato mundo material e simbólico. Um ritual pode ser entendido se deixar ver e 

observar – no momento em que o encontro, empreendimento em orientação conjunta 

desencadeador de trocas de vários tipos –, o que nele acontece enquanto prática 

(GOFFMAN, [1964]2011). Ele é situado, e ações emergem de forma também situada, 

ao contrário de uma situação fixa. Lucca (2007), com base em Goffman (1974, 1985) e 

Joseph (2000), define ritual como a um 

 

[...] ato dotado de certas convenções práticas, através das quais os participantes 

manifestam seu envolvimento [...] por um determinado objeto ou objetivo. 

Contudo, fixar o que é um ritual apenas empobrece e dificulta sua análise, já que 

sua definição nunca pode ser dada de antemão, ela é sempre etnográfica. O 

importante é saber notar que os jogadores, ao jogarem, estão indicando como 

sendo um evento especial, um momento importante que é parte integrante de um 

jogo mais amplo e intenso. Interessa também observar que ele tenha uma forma 

específica e perceptível, uma temporalidade e espacialidade próprias. Assim, 

estes rituais constituem-se enquanto ponto de observação pública em torno das 

trocas simbólicas e das interações. (Lucca, 2007, p. 141) 

 

  

 Por fim, consideramos que visões homogeneizantes sobre pessoas em situação 

de rua, bem como sobre suas sociabilidades e possibilidades de agência, limitam-se a 

desconsiderar os possíveis fluxos narrativos sobre quem elas podem vir a ser ou mesmo 

projetam retornar a ser, por que não42. Desse modo, aceitamos que tais visões recusam, 

consequentemente, que esses atores sociais possam redesenhar suas subjetividades e se 

reinventarem, na fluidez da vida social e cultural, ou mesmo política, diante dos 

diversos modos de ser e estar no mundo, o que remonta, enquanto disposições, a noção 

de ser no mundo em Heidegger (1995). Não obstante, ao refletirmos assim, nos 

                                                 
42 No tocante a esse assunto, vale ponderar que a baixa autoestima, resultante de uma autoimagem 

negativa, o sentimento de não pertencimento, a ausência de referências afetivas e sociais, e até mesmo a 

falta de básicas informações (informações de saúde, de programas de redução de danos, de tratamento e 

prevenção ao álcool e drogas, por exemplo), apresentam-se como formas de impedimento para que essas 

pessoas, pertencentes a um contingente populacional marcado pela subtração e pelo estigma, possam 

resgatar uma imagem positiva de si próprias e estabelecer sonhos, planos e projetos de vida, desvanecidos 

diante das perdas, contrariedades e percalços experenciados, e que, assim, acabam por, relativamente, 

obstruir possibilidades de se projetarem para além da realidade direta a que estão imersos. 
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colocamos diante de uma inquietante e provocativa questão levantada por Milton Santos 

(2008a, p. 29), a qual nos parece conversar com o direito à cidade reivindicado por 

Henri Lefebvre (2001): quem, em uma realidade social excludente, e que, então, 

concede privilégios a um número desmedidamente reduzido de atores, possui condições 

efetivas de ser fluido. Em outras palavras – quem pode e quem não pode fluir na 

cidade? 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Um falante em situação de rua reuniria nessa mesma rua os elementos 

estruturantes do seu comportamento de fala. Nessa perspectiva, sua postura linguística 

se daria diante das regras e dos jogos que regulam as interações sociais urbanas em sua 

direta relação com a rua e seus expedientes situacionais, que, então, viriam a formar a 

soma dos elementos que constituem as principais condições para que participe de tal 

jogo. Assim, o comportamento linguístico de tal sujeito falante, estaria, em relação ao 

seu interlocutor, em relativo condicionamento tanto em relação à situação de rua, 

propriamente dita, quanto à própria rua, sobrevindo ao seu corpo – um corpo/pessoa em 

situação de rua.  

Muda-se a sequência dos fatos, mudam-se as personagens e os cenários, porém, 

tais enredos de vida parecem se encaminhar para um, se não o mesmo, próximo, às 

vezes, muito próximo tema, que é o motivo central do seu narrar. Situações de conflitos, 

ações e reações, de novo personagens e cenários, e tempo, são todos apresentados 

costumeiramente de forma dolorosa e inquietante, envolvendo, ademais, históricos de 

resistência resiliente, num outro aspecto.  

As perguntas que motivaram a pesquisa foram sobre o silencio e o silenciamento 

das pessoas em situação de rua, mas as narrativas destas personagens urbanas 

concedidas para estudo, deram a ver que mais do que interrogar sobre esses possíveis 

silêncios e silenciamentos, dentre outras ocorrências que podem compor a língua como 

prática social, este trabalho deveria se deixar interrogar também pelo não silêncio que 

inaugura um outro falante: o qual viria a partilhar de práticas linguísticas situadas 

propriamente na rua, em condições próprias da rua, sendo a rua, nesse sentido, seu 

centro de gravidade, o ponto de convergência de seus atravessamentos e agenciamentos 

sociais e linguísticos, e que, assim, dela emergiria e nela se caracterizaria, e igualmente 

se amoldaria enquanto falante em situação de rua.   

Assumimos aqui que o aludido falante em situação de rua teria no seu próprio 

corpo um ato performativo: um corpo discursivo, feito ato linguístico que produz efeito 

sobre o ouvinte. O exercício da sua fala e o revestimento da sua linguagem viriam, em 

alguma medida, também de fora, viriam de o seu corpo presente, de o seu corpo abjeto, 
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de o seu corpo (in)visível e implorante, mimetizado na urbanidade (FRANGELLA, 

2004). Se faz audível a voz de um corpo invisível?! Pergunta a rua. 

Na cidade, apesar de saturada de linguagem, nem toda voz tem espaço para se 

enunciar – mas, se faz ouvir. 

Ao, em algum momento, ficar mais perto da realidade das pessoas em situação 

de rua que abordei, conversei e entrevistei, tive o intuito de que tais indivíduos 

pudessem, legitimamente, assumir sua voz na qualidade daquilo que pertence à sua 

própria história. Tal propósito se deu, por conta da busca por abrir possibilidades de que 

esses atores desempenhassem e ocupassem, portanto, o papel principal das narrativas, 

trajetórias e enredos de vida aqui expostos, instâncias que ocorrem, em uma abordagem 

mais global, no entrecruzamento com outras tantas histórias, trajetórias e enredos de 

vida. Outras tantas histórias de vivência nas ruas, encontros e desencontros, que, em 

muitos casos, possuem, estreitamente, narrativas que se desenvolvem em torno de teias 

de acontecimentos muito próximos, muito familiares. Tais acontecimentos de tão 

corriqueiros e habituais no cotidiano da vida rualizada, numa ou noutra medida, vão 

aparecendo em suas conversas como algo ordinário (algo que constatei em campo), e 

que, apesar de seu caráter intransferível, parece constituir uma única história identitária 

de afastamento e abandono, a qual Silva (2010, p. 133) vai considerar como uma 

identificação homogênea constituída por práticas distintas, uma vez que não podemos 

assegurar que a “rua em si crie uma determinada identidade; mas que ela é um espaço 

identitário, na medida em que grupos criam classificações, estereótipos, programas etc., 

que elaboram uma identidade homogênea fundada em experiências heterogêneas”. 

Muda-se a sequência dos fatos, mudam-se as personagens e os cenários, não 

obstante, tais enredos de vida parecem, reiteradamente, se encaminhar para um, se não o 

mesmo, entrecho de exclusão e afastamento, cuja “contenção e expansão das emoções – 

relacionam-se em uma dinâmica de atrito, sendo experenciados de acordo com a 

resposta contingente que o habitante das ruas há de dar em seu percurso cotidiano”, 

(FRANGELLA, 2004, p.260). 

Mais do que interrogar sobre um possível silêncio, dentre outras ocorrências que 

podem compor a língua como prática social, este trabalho se deixou interrogar por ele.  
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Pennycook (2001) sugere aos pesquisadores, como possibilidade, uma ruptura 

epistemológica, estabelecendo uma política do conhecimento, de tal modo a suscitar 

uma mobilização diante de uma postura indisciplinar e contra-hegemônica, e que, para 

tanto, seria necessário compreendermos que tudo aquilo realizamos possui o alcance de 

refletir e produzir princípios ideológicos que têm a capacidade tanto de conservar 

quanto de ressignificar os discursos que promovem desigualdade na vida social. 

Orlandi (2001, p. 10) nos sensibiliza que, como analistas, temos no realizar da 

textualização da vida social das cidades e na percepção de cada modo de agência, 

produções construídas historicamente com “a presença dos vestígios desse modo pelo 

qual os sujeitos estruturam e se estruturam nessa realidade urbana”, sendo esta presença, 

portanto, objeto substancial da nossa observação, porquanto nos coloca de pronto 

contato com os sentidos negociados coletivamente na cidade. Esses sentidos vêm ao 

olhar dessa autora como construtos que se realizam em sua correspondência com os 

espaços públicos, a saber, espaços urbanos inter-identitários, que, instáveis, por conta 

mesmo de sua mutabilidade, sofrem constantes alterações, cujo sujeito que, então, o 

constitui e é por ele constituído, numa sociedade como a nossa, representa 

 
[...] o corpo em que o “capital” está investido. Num espaço de memória 

particular, a história de subjetividade que aí se instala se formula pela noção do 

“eu” urbano. Esse sujeito, por sua vez, como está produzindo sentidos na cidade 

– textualizando sua relação com objetos simbólicos do mundo – produz uma 

realidade estruturada da maneira como esse espaço o afeta, reverberando 

sentidos do/no imaginário urbano. (ORLANDI, 2001, p. 10, grifo da autora) 

 

Viemos, portanto, a refletir sobre a reverberação da influência do/no espaço do 

eu urbano (errante, e por vezes, aceito como desviante) do falante em situação de rua. 

Reflexão que se deu em flagrantes e fragmentos que nos deixaram parecer que tal 

sujeito falante significa e é significado não apenas pelos modos pelos quais formula a 

composição dos seus dizeres, mas, também, pelas condições socioculturais 

e situacionais em que compõe sua discursividade, que, então, se daria diante das 

projeções pessoais e alheias que são constituídas em um dado encontro interativo, e, 

sobretudo, na imbricação e atravessamentos em que, ao mesmo passo, lê e percebe seu 

corpo ser lido nos discursos e sentidos públicos produzidos e reproduzidos na cidade, 

reconhecidamente contraditórios e excludentes. 

Buscamos, em alguma medida, apreender alguns dos modos das pessoas 
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rualizadas significar na cidade por meio da linguagem, que também pode resultar em 

possíveis silenciamentos, que determinadas situações podem suscitar nos 

atravessamentos urbanos. 

A cidade é atravessada por linguagem, isso é certo, e não se é possível atravessá-

la sem linguagem, sem localizar-se ou se perder na e/ou pela linguagem. Ser significado 

pela linguagem pode nos conduzir a pensar nas implicações contidas nos mais variados 

modos de dizer e de não dizer que recaem sobre o falante em situação de rua, o que nos 

convida a pensar acerca dos sentidos do corpo abjeto no espaço público e nas interações 

nessa mesma espacialidade. 

Porém, se faz custoso pensar em uma possível interação quando a distância está 

fora da fisicalidade. Uma distância que não está tão só no espaço entre o início de uma 

suja calçada e a extensão limitada da superfície de uma marquise, pois, em tal 

perspectiva, essa distância estaria na própria maneira de construir o olhar sobre o outro, 

invisibilizando sua subjetividade, invisibilizando seus corpos enquanto produtor dessa 

mesma subjetividade – assim, em lugares em que os corpos das pessoas em situação de 

rua não comportam, sua fala, ademais, não encontra espaço de vazão. Corpos que, 

assim, se mimetizam entre tantos outros corpos “estéreis” da cidade: calçada, lixo, 

entulho, papelões e despojos de toda sorte. Esse olhar exótico, esse olhar de fora, 

desviante, tende a inspirar reações que podem (e pedem), de um lado suscitar 

invisibilidade, opacidade e apagamento do objeto que se defronta, e, de outro, produzir 

uma visão que não quer acreditar, um olhar de reações, muitas vezes, exaltadas, mas que 

não aproxima, pois que é o olhar do espectador diante de uma cena espetacularizada, 

mise-en-scène, uma cena a mais em meio a tantas outras cenas urbanas, competindo 

uma com a outras, e de uma para a outra, e vice-versa, no saturado mercado visual 

citadino, sendo que as mais atraentes ao seu olhar, vão se agigantando e tomando espaço 

em seu campo de visão e interesse. 

A materialidade da vida na cidade está rodeada por uma série de pequenas 

experiências e formas de discursar, a qual Orlandi (2001, p. 9) conceitua como “corpo 

significativo”, em que aquilo que em sua forma de significar imerge com diferente e/ou 

desconfortável sugere afastamento. E é esse olhar que distancia, aquele que constrói a 

indiferença, os muros e grades, impelindo distanciamento. É esse construto 

sociocultural que acaba por naturalizar o olhar diante daquele que dorme em calçadas (e 
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outros tantos dados à rejeição), sente fome, e que morre de frio no inverno, e que está 

sujeito a toda sorte de acontecimentos adversos; e que quando se sente longe, não tem 

para onde voltar, a não ser a mesma rua, uma vez que, em tal perspectiva, é um sem 

lugar no mundo, um sem estirpe. Esse olhar que dá contornos a visões de mundo 

estereotipadas, e que caem na vala comum dos preconceitos e verdades indiscutíveis, 

em que uma série considerável de eventos e realidades que lhe parecem dispensáveis, e 

que lhe escapam, são dados à naturalização, uma vez que é um olhar viciado. Assim, 

para esse olhar, enrijecido e automatizado, a vida daqueles que não se enquadram, os 

rejeitáveis, os dissemelhantes, pouco importa. O contraponto seria o olhar imersivo, não 

pela curiosidade egoísta e sem propósito, mas por dispensar atenção ao outro, o próprio 

senso de alteridade.   

Redijo essas considerações finais na época em que o mundo é acometido por 

uma pandemia – Covid-19 ou Coronavírus. As grandes autoridades da medicina e os 

grandes líderes mundiais assumem que é preciso que as pessoas fiquem em suas casas 

para que esse surto não acentue a sua curva de contágio, alertando sobre a necessidade 

do isolamento social e sobre os devidos cuidados de prevenção (uso de máscaras, 

distanciamento social, quarentena) ao, então, Novo Coronavírus, causador da Covid-19.  

Então, fica o pensar de como que se dá esse ficar em casa, quando essa casa é na 

rua, é a rua. Uma rua que não pode oferecer o mínimo de higienização e o mínimo de 

condições básicas tanto para essa higiene quanto para a própria manutenção de uma 

vida salutar. Assim, as pessoas que nas ruas habitam acabam sendo expostas, 

sobremaneira, à contaminação desse vírus letal.  

Muitos artigos de jornais, muitas reportagens foram realizadas em relação a esse 

tema, discutindo como as pessoas rualizadas poderiam ser atendidas em suas demandas, 

para, assim, poderem se proteger em relação a esse surto, discutindo, também, como 

propriamente as autoridades de saúde iriam lidar ou estão lidando com o caso.  

Pela razão das pessoas em situação de rua já apresentarem em suas condições 

cotidianas de vida uma grande fragilidade em relação à sua saúde, abriu-se muitas 

frentes de pensamento tomando como discussão como essas pessoas poderiam ser 

salvaguardadas em suas urgências mais básicas, para que não fossem contaminadas por 

tal vírus.  
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Assim, nessa época em que eu escrevo essas palavras, surgiram vários 

questionamentos em relação a como as pessoas menos assistidas da sociedade poderiam 

reagir a uma pandemia, ao surto de um vírus que se alastra de uma maneira vertiginosa, 

o que faz repensar toda a questão tanto da saúde pública quanto da relação protetiva do 

Estado em relação às pessoas menos favorecidas e as minorias diante desse estado de 

coisas. 

O periódico Brasil de Fato, do Estado de São Paulo, cuja chamada enuncia: 

“Sem informação, higiene e abrigos, população de rua de SP está vulnerável à Covid-

19”, dispõe: 

 
Diante do aumento de casos do novo coronavírus no Brasil e, 

principalmente, em São Paulo (SP), a orientação dos órgãos de saúde é o 

isolamento em casa. Mas, para pelo menos 24 mil pessoas que vivem em 

situação de rua na capital paulista, a quarentena domiciliar não é uma 

possibilidade. [...] O governo municipal anunciou a implantação de cinco 

centros de acolhida de emergenciais neste domingo (22). Serão oferecidas um 

total de 400 novas vagas, que se somarão às 17,2 mil já existentes. Um dos 

espaços, na região da Subprefeitura Vila Mariana, será utilizado por pessoas 

já diagnosticadas com coronavírus e que necessitam de isolamento 

domiciliar. (BRASIL DE FATO, São Paulo (SP), 25 de mar. de 2020) 

 

O Jornal EL PAÍS, ao documentar uma matéria relativa às pessoas em situação 

rua que recebem acolhimento e comida na paróquia, sob a responsabilidade do padre 

Júlio Lancelotti, São Miguel Arcanjo, na Mooca, zona leste de São Paulo, pública: 

“Moradores de rua à margem da prevenção contra a Covid-19: ‘Lavamos as mãos nas 

poças quando chove.’” Em tal matéria jornalística, sob o subtítulo “Comida, álcool e 

sabonete”, é descrita a seguinte situação: 

 
A paróquia São Miguel Arcanjo, na Mooca, zona leste de São Paulo, que fica 

sob os cuidados de padre Júlio Lancelotti, sempre foi o refúgio para 

a população de rua. Em tempos de coronavírus, mais ainda. Foi lá que 

a Ponte encontrou mais de 100 pessoas em busca do básico para viver: 

comida, álcool em gel e sabonete. Enquanto o grupo tomava café da manhã, 

por volta das 8h30 desta quinta-feira (19/3), o padre explicava sobre o 

coronavírus e as formas de prevenção. Aos que tossiam ele oferecia máscara, 

numa tentativa de minimizar os riscos, devido à aglomeração de pessoas. (EL 

PAÍS. O Jornal Global. 20 mar. 2020) 

 
 

Diversas manifestações ocorreram por meio de organizações acolhedoras e 

grupos de voluntários, relacionadas a como as pessoas rualizadas poderiam ser 

atendidas em relação a ações protetivas contra à contaminação por tal vírus. A entidade 

paulista Pastoral do Povo, por exemplo, como também os próprios CTA’s (Centros 

https://www.brasildefato.com.br/minuto-a-minuto/coronavirus-no-brasil?pagina=2#ultimas-noticias
https://www.brasildefato.com.br/2020/03/23/solidariedade-une-moradores-das-periferias-de-sp-contra-proliferacao-do-coronavirus
https://www.brasildefato.com.br/2020/01/31/movimentos-denunciam-subnotificacao-em-censo-sobre-populacao-de-rua-de-sp
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/01/06/opinion/1483720331_199530.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/01/06/opinion/1483720331_199530.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/01/06/opinion/1483720331_199530.html
https://brasil.elpais.com/noticias/poblacion-urbana/
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-03-13/falta-de-mascaras-e-respiradores-traz-tensao-aos-hospitais-espanhois.html
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Temporários de Acolhimento), repensaram também suas atuações.  

Atento, particularmente, para como a própria Casa de Acolhimento Arsenal da 

Esperança, instituição na qual realizei a maior parte da pesquisa de campo. A instituição 

adotou o isolamento social com os seus usuários. Seu quadro de acolhidos permanente é 

cerca de 200 indivíduos, mas podemos notar, como consta em seu Blog, que, durante a 

pandemia, as categorias casa, casa de acolhida, domicílio, rua, parques, praças, ficar 

em casa, interagir, passaram a modificar um conjunto de arranjos sociais, normas, e 

modos de circulação.  

 
No Arsenal da Esperança (que originalmente já tinha estrutura para acolher 

1.200 pessoas, a maioria delas por meio período) fizemos a escolha não só de 

continuar a acolher, mas também de transformar a casa em uma quarentena 

para os nossos atuais mil hóspedes, para que também eles – conhecidos como 

o "povo da rua" – pudessem, assim como outros cidadãos, seguir a preciosa 

recomendação de permanecer em casa43. 
 
 

Por fim, a Covid-19 evidenciou o cenário de precarização da vida das minorias 

em estado de vulnerabilidade.  

“‘Lavamos as mãos nas poças quando chove’: a população de rua e a 

pandemia”, esta é a chamada da matéria do dia 19/03/20 citada acima e assinada pelos 

repórteres Caio Castor e Leandro Barbosa, contida no periódico digital Ponte44, tendo 

como intertítulo, “Sem água, sabonete e álcool em gel, população de rua de São Paulo 

fica à mercê das medidas de prevenção ao coronavírus”. Desse periódico, para rematar 

esta pesquisa, extraímos a fala, em tom de denúncia, de Robson de Almeida, auxiliar de 

serviços gerais, e que está em situação de rua – “Eu sei que tô falando por tudo mundo 

aqui. Hoje nós agradecemos que choveu e tá cheio de poça de água, e a gente vai ter 

acesso para lavar as mãos.”45 

 

                                                 
43 Disponível em: <http://arsenalesperanca.blogspot.com/2020/04/no-mesmo-barco-de-verdade.html> 

Acesso: 6 de abr. de 2020 

 
44

 Na aba “Quem somos” do referido periódico consta: A Ponte surge com uma proposta única no 

jornalismo brasileiro. Nossa missão é defender os direitos humanos por meio de um jornalismo 

independente, profissional e com credibilidade, promovendo a aproximação entre diferentes atores das 

áreas de segurança pública e justiça, com o objetivo de colaborar na sobrevivência da democracia 

brasileira. Criada em 2014, tornou-se em pouco tempo uma das principais referências no campo do novo 

jornalismo praticado por veículos nativos digitais do País, e o único focado em segurança pública e 

direitos humanos. 

 
45Disponível em:  <https://ponte.org/lavamos-as-maos-nas-pocas-quando-chove-a-populacao-de-rua-e-a-

pandemia/> Acesso em: 28.03.2020 

http://arsenalesperanca.blogspot.com/2020/04/no-mesmo-barco-de-verdade.html
https://ponte.org/lavamos-as-maos-nas-pocas-quando-chove-a-populacao-de-rua-e-a-pandemia/
https://ponte.org/lavamos-as-maos-nas-pocas-quando-chove-a-populacao-de-rua-e-a-pandemia/
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ANEXO 1- Roteiro de Entrevistas  

 

 

Roteiro de entrevistas individuais realizado no distrito da Mooca-São Paulo/SP com 

pessoas em situação de rua amparadas pela Casa de Acolhimento Arsenal da Esperança. 

 

Distribuição das questões diante dos tópicos e categorias que orientam as perguntas de 

pesquisa.  

 

Silenciamento 

1. É comum o relato sobre os diversos maltratos relacionados aos que habitam as ruas. 

Em respeito a isso, o que você acredita lhes causar mais mágoa e entristecimento?  

2. Em relação à comunicação, você percebe em si mesmo ou nas outras pessoas em 

situação de rua um certo tipo de retraimento ao se comunicar, seja com pessoas que 

estejam na mesma condição ou não, isso pelo fato de se encontrar em uma circunstância 

de vida por muitos depreciada e até mesmo desacreditada, em que se sente pouco à 

vontade ou mesmo sem direito a ter voz, a se pronunciar, calando-se? Você acredita que 

a vida nas ruas favorece o silenciamento da voz ou ao encolhimento da comunicação, ou 

mesmo a sua ausência, isso por conta, também, de um tipo de isolamento que ela 

proporciona? 

 

Autoimagem 

1. Inicialmente, eu gostaria que me dissesse quais foram as razões principais que te 

levaram às ruas? 

2. Diante desses fatores, eu gostaria que você narrasse um episódio que ilustrasse algum 

acontecimento que favoreceu a sua permanência nas ruas?  

3. Você acredita que existe preconceito em relação às pessoas em situação de rua? Em 

relação a isso, eu gostaria que me dissesse como você acredita que é visto e, também, 

como você se vê? 
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Relação entre espaço e corpo 

1. Você poderia me narrar como foi sua primeira noite na rua, seu primeiro acordar? 

2. Como você faz para conseguir as coisas necessárias para o seu dia a dia, isso em 

relação à alimentação, à água, ao dinheiro, roupas, objetos de higiene pessoal? 

3. Uma vez a pessoa incluída na realidade da vida nas ruas, o que você acredita ser um 

dos maiores fatores que contribuem para a sua permanência nelas?  

4. Como você poderia me relatar o cotidiano nas ruas? 

5. Quais seriam as maiores dificuldades da vida nas ruas? E existe algo que você 

poderia colocar em algum momento como vantajoso nesse viver nas ruas? 

6. Como que é o dormir e o despertar/acordar nas ruas? Enfim, como que é feita a 

escolha do local de pernoite? Procura-se sempre o mesmo, há algum tipo de demarcação 

por parte de alguns?  

7.Você costuma procurar por albergues ou pensionatos? O que tem de diferente quando 

chove na procura por abrigo para corpo? 

8. Você tem preferência por algum tipo de lugar em especial para suas atividades diárias 

ou você não se importa em estar em lugares diferentes para cumprir suas rotinas? Em 

relação a isso, como você faz para realizar atividades que exigem uma privacidade 

maior? 

9. Você acredita que existem lugares importantes para se conhecer quando alguém se 

torna uma pessoa em situação de rua, e que ajudam para a sua sobrevivência e melhor 

qualidade de vida? 

10. Na cidade, instalou-se nos últimos anos inúmeras câmeras de segurança, você 

considera que isso de alguma forma modificou o comportamento das pessoas em 

situação de rua em relação a como ocupam os espaços. No teu caso, você se sente 

vigiado ou possível alvo de algum tipo de punição por conta do que essas câmeras 

podem registrar? Você sente o seu corpo se retrair diante de uma câmera instalada na 

rua? 

11. De qual modo acontece o dia a dia da relação das pessoas em situação de rua junto 

aos moradores convencionais da região, assim como em relação aos que circulam pela 

cidade, aos donos de comercio, estudantes universitários, como também em relação à 

polícia? Há violência, seja verbal ou física, psicológica ou moral? Se sim, quais são as 

mais comuns e frequentes? 
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12. Ainda nesse assunto, você acredita que a pessoa em situação de rua se sente 

encorajada a denunciar uma ação violenta ou desrespeitosa contra ela? Ela acredita que 

será ouvida? 

13. Quem mora, mora em algum lugar. Você considera a rua uma morada?  
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ANEXO 2  

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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ANEXO 3  

Parecer Comitê de Ética em Pesquisa  
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