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Resumo:
Os temas contemporâneos envolvendo a problemática de moradores em situação de rua ocupam um
extenso campo da violência urbana. Para pensar esse problema, este ensaio apresenta as categorias de
biografia, trajetória e campo da etnografia, onde a nossa orientação acerca da temática procurou em De
Lucca (2007) e outros estudos, um suporte para iniciar a reflexão. O trabalho tem em vista desenvolver
a discussão conceitual sobre as categorias trabalhadas na etnografia, além de apresentar e discutir ao
mesmo tempo o método e as significações encontradas no campo por meio da representação da
interlocutora e seus discursos sobre violência e cooperação social entre os moradores em situação de
rua. Em destaque, autores de referência em biografia e história de vida, e Magnani (1996, 2002, 2009)
configuram-se em uma fundamentação teórica neste ensaio. A etnografia foi pensada mediante as
contribuições de Harrington (2003) e Diversi (2006) sobre o processo de construção do campo e suas
ressignificações do espaço urbano. Em síntese, identificamos no campo um sistema violência-uniãomoradia que está profundamente imbricado na situação das condições de vida dessas pessoas,
demonstrando uma moral que está relacionada à proteção dos pares nas ruas e os sentidos de justiça
presentes no imaginário dessas populações.
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INTRODUÇÃO
Por que conhecer biografias de pessoas desconhecidas? As histórias de vida são
particularmente lembradas pela Antropologia quando o recorte é narrar personagens 1 ,
conflitos, processos psicossociais de determinado grupo. Muitas vezes, são os temas mais
graves concorrentes a uma sociedade urbana, neste caso a problemática de moradores em
situação de rua na cidade do Natal2, que chama a atenção de pesquisadores que utilizam a
técnica de pesquisa da Antropologia.
É este o exemplo dado, aqui, que chamou a atenção, num campo extenso da violência
urbana – sendo ela física e, sobretudo, simbólica, como será visto nos próximos parágrafos –,
a chave que tornou o tema tão importante para a discussão. Por outro lado, ainda que a
Antropologia treine seus pesquisadores a não serem levados pela realidade das biografias
narradas, as emoções condicionantes a ser um humano, e, portanto ser afetado (FAVRETSAADA, 2005), são barreiras que levam à formação do pesquisador a um nível de autoestima
do trabalho produzido, e um passo para desvendar os códigos que permeiam os discursos dos
nossos entrevistados.
1

Entende-se por personagem, neste trabalho, a persona compreendida, particularizada, fazendo referência a um
espetáculo, da arte, metaforicamente sujeita a uma interpretação da vida cênica, encenada por atores sociais
(GOFFMAN, 1985), mais comumente empregados como agentes sociais.
2
A categoria moradores em situação de rua é utilizado neste trabalho para referenciar a adoção nominal de
pessoas que têm como moradia a rua, consequência de inúmeros fatos sociais, econômicos e psicológicos. A
intenção é não torná-los parte da paisagem urbana nas cidades, mas sim adotar a categoria como um dispositivo
político de combate à objetificação dessas pessoas.

Alguns autores de destaque das biografias e das histórias de vida, Bourdieu (1998) e
Velho (2001), e Magnani (1996, 2002, 2009) em Antropologia Urbana e suas categorias de
mancha, pedaço e circuito, configuram em uma fundamentação teórica para contar a
experiência de pessoas sem se deixar enfeitiçar pelo fantástico que emprega os discursos e sua
carga de poder de persuasão (FOUCAULT, 1999) das nossas personagens. Para isso, foi
necessário realizar uma ruptura com a carga teórica que poderia ser levada para campo
(QUIVY, CAMPENHOUDT, 1995), podendo provocar um possível ruído de comunicação
com a nossa interlocutora.
MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA: UMA DUPLA ABORDAGEM
Segundo Bourdieu (1998), o discurso de biografia de vida está condicionado em uma
narração que se assemelha a uma aventura, contada em atos organizados, produzindo se não
uma ilusão acerca da verdadeira crônica, porém, admite-se às personagens, menos
emocionante. O trabalho do antropólogo, nesse sentido, está posicionado na sistemática de
ouvir e, ao mesmo tempo, desvendar a história contada para depois produzir uma narração
verossímil, o que envolve os três pontos-chave do antropólogo em campo, sendo eles olhar,
ouvir e escrever (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2006), cada etapa com os procedimentos
adequando-se ao corpo social, sendo o olhar e o ouvir, como colocado por Geertz (2005), a
primeira parte da pesquisa – o “estando lá”, being there –, enquanto o escrever, a segunda – o
“estando aqui”, being here.
Por outro lado, o sociólogo Pierre Bourdieu cria as categorias de biografia e
autobiografia, entrevistador e entrevistado, interrogador e interrogado, com novas
significações, repensando essas categorias não apenas como terminologias de uma história de
vida onde indivíduos se predispõem a compor uma orquestra de simbologias e representações,
como formas construídas pela sociabilidade, algumas delas, tão fortemente criadoras e
criaturas desse mesmo processo. O autor afirma que “os acontecimento biográficos se definem
como colocações e deslocamentos no espaço social, isto é, mais precisamente nos diferentes
estados sucessivos da estrutura da distribuição das diferentes espécies de capital que estão em
jogo no campo considerado” (BOURDIEU, 1998, p. 190), compilando que a importância dos
sujeitos que interferem e até fazem acionar a combustão de terminações sociais, são deveras
satisfatórias no laboratório para conhecer a história de vida.

Entrementes, a biografia ou a autobiografia não se fazem, principalmente a segunda,
de fatos contados por inibições ou inclusões de sujeitos fantasmas nas elaborações de seu
discurso de vida. Ao contrário da literatura, a história de vida precisa estar orientada não
apenas nas personagens principais, mas também nas secundárias, que são igualmente
importantes, a fim de conhecer as composições de cenários, que Bourdieu chamará de
“estados sucessivos”. No ensaio sobre a moradora em situação de rua, objetivo deste trabalho,
sua voz foi a única ouvida para ser conhecido o caminho percorrido até onde nos encontramos
sentados no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, durante um evento sobre cinema e
direitos humanos.
A ilusão biográfica, portanto, é um entrave ideológico por onde o cientista social que
trabalha com história oral, deverá se permitir submergir, contanto que esteja atento aos atores
fantasmas, as histórias fantásticas dessa narração de vida que procura parecer ser aventura de
Cinema, quase sempre com uma cronologia perfeitamente linear.
Particularmente, Velho (2001, p. 25) vai identificar como mediadores, indivíduos
específicos que conseguem “lidar com vários códigos e viver diferentes papéis sociais, num
processo de metamorfose”. Por outra ótica, não seriam também esses indivíduos mediadores
os etnógrafos que conseguem transitar em diferentes realidades e subjetivações? Contudo,
Velho não indicou essa reflexão, mas colabora em afirmar que “os indivíduos constituem suas
identidades através da memória, retrospectivamente, e dos projetos, prospectivamente” (2001,
p. 27).
Tomando como ponto de análise a história de vida e os projetos da moradora em
situação de rua, identificou-se a memória calculada em acontecimentos objetivos em sua
trajetória, e a significação de projetos de formação intelectual, subjetivado na posição altruísta
de ajudar as pessoas.
Dessa maneira, podemos perceber como que se constituem as formações de caminhos
percorridos, planos a serem alcançados e indivíduos que se comunicam em diferentes códigos
entre os seus pares e sujeitos diferenciados. Tomando esse último ponto, Barnes (1987) vai
estudar as relações entre as pessoas, a transição e a competência organizacional de mensagens
em redes sociais e processos políticos. Visto por uma análise local, o conflito existente entre
moradores em situação de rua, a violência física e psicológica sofrida, está na colocação
hierárquica e de poder político de dormitório e de comida, dinheiro arrecadado do trabalho em

sinais, conflito por territorialização, assim como a cooperação social entre os moradores
mediante a uma apresentação física entre os seus.
Os trabalhos encontrados sobre a temática da condição atual de moradores em
situação de rua no Brasil, percorre em sua maioria o recorte dos conflitos internos existentes
nessa categoria de organização humana. Como na maioria dos processos sociais, a violência
está inculcada nos estabelecimentos que regem a comunicação e as trocas simbólicas dos
sujeitos, predispostos a dormir em meio ao frio e à inexistência da proteção regulamentada na
legislação brasileira. Portanto, estão à mercê da violência física e simbólica (FOUCAULT,
2000), da violência da carne e da mente. São invisíveis aos olhos menos atentos mediante a
desigualdade social que permeia as grandes metrópoles do país.
Acerca disso, De Lucca (2007) escreve sobre os estabelecimentos dos jogos sociais e
a proteção alberguista considerada inicial para essas populações na cidade de São Paulo,
sobretudo tentando conhecer as dinâmicas organizatórias para a legitimação de uma política
reparadora para salvaguardar a segurança dessas pessoas em situação de rua. Em partida a
isso, no caso de Belo Horizonte, que possui duas pesquisas censitárias, uma de 1998 e outra de
2005, Ferreira (Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Minas Gerais) apresenta que
em 2005 os dados mostravam que mais de 39% da população em situação de rua estava nessa
condição há mais de cinco anos. Como é o caso da nossa personagem, o problema de saúde
encontrado em Belo Horizonte se configura que, em 2005, 11,81% tinha enfrentamentos
psiquiátricos, apresentando alcoolismo, alucinações, depressão/solidão, insônia, problema
mental, vício em drogas. Todos esses problemas foram encontrados em nossa personagem.
Com igual importância, Engel (2010) procura entender que fatores psicossociais são
determinantes para que pessoas procurem a rua como ambiente de moradia. Em sua pesquisa,
no estado de Santa Catarina, encontrou algumas determinantes, sendo a baixa autoestima,
dependência química, vínculo familiar fragmentado e o conformismo da atual situação,
referências que “contribuem para que os moradores em situação de rua permaneçam
engessados nessa condição social”, sendo que a dependência química “amortiza toda e
qualquer esperança de dias melhores, contribuindo para cronificar a saúde dos mesmos e da
sociedade” (ENGEL, 2010, p. 24), além de fortalecer estigmas como os denominados
drogados, loucos ou ladrões (GOFFMAN, 1988; VALENCIO, 2008). Outra análise nos
mostra que “ao tratar uma questão como essa, de morar nas ruas, são diversos e singulares os

aspectos que a constituem. Desse modo, não é possível tratá-los apenas por discursos
socioeconômicos, religiosos e psicológicos, pois eles não abrangem as várias faces que estão
inseridas nessa questão” (sic) (KUBOTA, NEVES, PIRES, 2008, p. 232).
O que percebemos aqui, portanto, é uma predileção institucionalizada dos
movimentos psíquicos da população em situação de rua, ainda mais quando envolve a questão
do uso de drogas para amortecer a depressão. No entanto, é tão somente pelo encontro com o
sujeito e sua intensa descaracterização dramática (GOFFMAN, 1985) que podemos incorrer na
incorporação de situações de vidas que levaram até o estado encontrado.
Ao contrário de Ferreira, Melo (2011) afirma que muitos estudos vêm sendo
realizados sobre a população em situação de rua desde a última década, o que torna o debate
conceitual e político ainda mais diversificado. Ele também segue na descrição da intervenção
de um processo político, do Movimento Nacional da População de Rua – MNPR, como um
dispositivo que poderá assegurar mudanças sociais para o grupo e pela busca de
reconhecimento do mesmo.
Essa noção de organização política em Natal é encontrada timidamente em encontros,
como o Seminário Potiguar de População em Situação de Rua, organizado pelo Departamento
de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte com a Ordem dos Advogados
do Brasil, que teve sua primeira edição em 2013, e acontece em 2014 de 01 a 03 de dezembro.
O Seminário é composto por oficinas, palestras e debates sobre a politização dos moradores
em situação de rua, e dá abertura para que os mesmos participem do encontro.
O MÉTODO, A ETNOGRAFIA E A PROTAGONISTA
O método utilizado neste trabalho foi o da etnografia, com algumas ressalvas
importantes: não foi realizado no local fixo de moradia da personagem – já que não existe um
–; não foi preparada nenhuma espécie de roteiro para o diálogo com a interlocutora, sabendo
que a experiência se deu através do improviso imediato; a construção da relação etnógrafoprotagonista não resultou em nenhuma particularidade ou subjetividade consoante a vivência
de um com o outro. Desse modo, a etnografia é um resultado amador e pouco incisivo dos
corretos meios de realizar uma etnografia eficaz.
Entretanto, sabendo que o campo é o agente transformador de um processo
etnográfico, com os acontecimentos que ocorrem no seu desenvolvimento, levando em conta o

sujeito estudado ou as ferramentas conceituais ou materiais para se chegar a um resultado
eficaz, são desafios que se tornam a própria etnografia.
Esse processo, segundo Harrington (2003) pode ser chamado de improvisação
informada, quando as representações cabíveis naquele momento são controladas e tornadas
significantes para uma futura análise mais criteriosa. É o que ensina Diversi (2006) sobre a
incontrolável manobra de tornar a etnografia um processo de co-construção, quando o sujeito
de estudo, as aplicações conceituais e o sistema levam a um resultado tão importante quanto à
primeira ideia do trabalho de campo.
Diante disso, a etnografia foi realizada com o uso de um caderno de anotações –
inferindo de imediato as datas, a tonalidade da voz da protagonista e as perguntas que surgiam
no momento, e já a descrição parcial de significados mais atraentes para aquele instante – no
momento da conversa com a protagonista, assim como o uso de gravador de voz, com o qual
ela ficou visivelmente confortável. “Você faz um filme comigo? Tira uma foto minha? Posso
escutar a gravação?”, pedia Carla.
Sentada ao meu lado, em uma mesa no IFRN – Cidade Alta em um entardecer de
dezembro de 2013 percebia-se a vontade de Carla em falar sobre sua vida no momento que
perguntei sobre as pulseiras que estava vendendo. De um comentário, ela emendava outras
histórias tão surpreendentes quanto as que já tinham contado. Suas respostas eram completas,
claras, e tivemos um bom papo de mais de duas horas. Não era mesmo uma entrevista, era
uma conversa de uma pessoa que queria conhecer a vida daquela personagem tão complexa.
O motivo que levou a sua história a chegar até essas palavras às quais escrevo, não
estão sobrepostas em um método redigido antes da etnografia, não. Foi mesmo a ocorrência de
reencontrá-la durante a Mostra Cinema e Direitos Humanos no Instituto Federal que fizeram
com que a sobrevida de contar sua história, retornasse na possibilidade de escrevê-la para este
relato.
Sendo assim, as perguntas se construíram no momento da conversa, o encontro com
Carla tornou-se parte do evento que os dois presenciávamos durante aquela noite. Há conhecia
muito pouco, em outro evento de igual importância, o I Seminário de População em Situação
de Rua, que teve sua primeira edição em 2013, e depois desse encontro estivemos separados

pelos dias e pelos colchões que cada qual dormia. Mas como é impressionante o tempo3, a
reencontrei, e contarei sua história, e esmiuçarei o pouco que fazem de Carla um tipo de
personalidade inacreditável; uma representação contumaz do brasileiro que está à margem dos
objetos políticos, dos mantimentos sociais dos governos.
A personagem Carla não tinha “papas na língua”, respondia de tudo, até os fatos que
faziam com que ela sentisse vergonha, diluindo o tom da voz enquanto pronunciava. Contudo,
não existia nenhuma inquietude moral profunda, não transmitia nenhuma espécie de
arrependimento de vida que a levasse a indagar, propositalmente, seus atos de sobrevivência
nas ruas. Fez o que tinha que fazer: roubou, pediu esmola para comprar drogas, fugiu de casa
deixando filhos ainda não criados em sua cidade natal. Esteve em tantos lugares, que uma rua
ou uma praça é pouco para ela. Mas tinha memória boa para algumas coisas, ao passo que para
outras esquecia com peculiar facilidade.
Os marcos terríveis não esquecia, era perspicaz em detalhar as agressões que já
sofrera, as violências que já presenciou, assim como os devaneios mentais que já a
impossibilitou de continuar na sanidade mental ante às drogas. Enquanto falava, não inclinava
o olhar, não respondia com indelicadeza; era sempre gentil, com as palavras e com o
comportamento de estar segura de seu pronunciamento. Não media esforços para responder
corretamente sobre as afirmações mais sagazes que lhe perguntava: parava, pensava e
respondia, sempre com muita clareza. Era boa com palavras, como comentei em outros
parágrafos. Era agradecida de estar contanto a sua história; agradecia-me de estar ouvindo-a.
Adorava conversar, e isso era bom.
É bem ao lado da Catedral Metropolitana, no bairro Cidade Alta, de Natal, RN, que
dorme no chão da rua a falante Carla – pseudônimo –, de quarenta e sete anos. Mãe de três
filhos – o mais velho, de trinta e três anos, está envolvido com as drogas, e a mais nova, de
3

Gostaria de citar o conceito de tempo para Elias (1998, p. 61), que provocou, em grande medida, a reflexão
deste trabalho: “Ao tratarmos dos problemas relativos ao tempo, uma das principais fontes de dificuldades é a
tendência, muito difundida, a atribui ao “tempo” em si algumas propriedades dos processos dos quais esse
conceito representa, simbolicamente, os aspectos evolutivos. Dizemos que “o tempo passa”, referindo-nos às
transformações contínuas de nossa vida ou das sociedades em cujo interior vivemos. Esse fetichismo particular,
ligado à noção de tempo, decorre do fato de este representar uma síntese intelectual, um estabelecimento de
relações entre acontecimentos, o qual se efetua num nível relativamente elevado. Ele implica não somente a
instituição de uma ligação, por um certo grupo humano, entre um processo evolutivo contínuo que serve de
escala de medida e outros processos do mesmo tipo, em cujo interior procuramos determinar posições e
intervalos, mas implica também o estabelecimento de uma relação, no seio de uma única e mesma sequência de
acontecimentos, entre o que se produz “mais cedo” e o que se produz “mais tarde”.

dezoito anos, engravidou bem jovem e também está envolvida com cocaína –, mora na cidade
que pensou em visitar e acabou morando, há três anos e um pouco mais. Ela não lembra muito
bem a data exata de quando chegou a Natal.
Mulher de pele negra, olhos cansados e conduta muito gentil e de boas palavras,
comenta sobre sua vida, desde antes, quando morava em São Paulo, até quando chegou a
visitar o Paraguaio, partindo para Maceió e Pernambuco, terminando sua jornada no Rio
Grande do Norte. Sua vinda para Natal se deu por que em Palmares, Pernambuco, ela
conheceu “um homem muito rico” em uma boate onde ela dormia, “que disse ‘vamos pra
Natal que lá você vai ganhar bastante dinheiro’”.
Nessa trilha, que ela comenta ser “muito perigosa”, encontrou de tudo: “de gente boa
que ajuda com um prato de comida e moradia, até gente má que se vinga uns dos outros”. A
protagonista Carla é artista: faz pulseiras coloridas e as vende para poder comer suas refeições
diárias, às vezes apenas uma; é estudante: faz um curso de camareira no IFRN – Cidade Alta.
É, antes de tudo, uma pessoa otimista, pensando em sair da rua e morar em sua casa própria, já
adiantando toda a documentação necessária para tal realização. Não é religiosa, mas agradece
a Deus por tê-la salvado de todos os momentos em que teve medo. Carla é, assim, um mundo
particular criado por uma situação real, que se encontram vários sujeitos predisposto às
mesmas barbáries.
Sua condição de pessoa em situação de rua está sujeita a várias interpretações, pois
como pessoa mentalmente mutável, vive munida de seus remédios para o controle emocional –
é depressiva – e para evitar as crises de esquizofrenia. Toda semana busca seus remédios na
CAPS, e na mesma instituição também participa de encontros com pessoas que estão na
condição de usuários de drogas. Não esconde a possibilidade de voltar a usar o crack, a
cocaína ou qualquer outra droga, por isso pretende se afastar do companheiro de rua, Roberto
– pseudônimo –, de cinquenta e três anos, que usa frequentemente as substâncias, convidandoa a experimentar e voltar novamente ao processo de limpeza do organismo. “Ele é um bom
homem pra mim, mas brigamos muito; se eu continuar com ele, nunca vou me curar de vez
das drogas. Quero sair disso”, comenta Carla. No entanto, tem medo dos outros homens:
“muitos deles só se aproximam da gente pra se aproveitar. Se eles oferecem algo pra gente,
droga, dinheiro ou comida, é pra se aproveitar da gente”.

Das pessoas que ela se aproxima, muitos acham que vão ser assaltados, enquanto que
outros se impressionam com o modo dela falar: “Muitas me dão atenção, mas outras também
correm de mim. Encontrei pessoas que me acolheram dentro da casa delas, já arranjei
emprego em casa de patroa; mas o Roberto sempre me achava, e as pessoas me mandavam
embora, vendo aquele homem me observando toda hora. Eu sempre conseguia um lugar pra
morar, mas o Roberto sempre aparecia. Ele vem atrás de mim até me encontrar. Ele é
incrível, sempre me achava; pra saber se eu não tava fazendo nada de errado”.
Seu sonho é fazer uma faculdade de Serviço Social pra que possa ajudar as pessoas,
não importando a forma de fazê-lo. Ela comenta que vai trazer a filha mais nova pra Natal, e
coloca-la em uma casa.

A ORDEM SOCIAL ENTRE MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA: UM ESTUDO
DE CASO
Foram as experiências que Carla presenciou nas ruas de Natal, que fizeram dela uma
parte do que é hoje. Na Praça da Ribeira viu um colega de rua ser assassinado por outros dois
a facadas, quando um deles, que roubou o celular do outro, acusou o terceiro, mais jovem de
vinte e três anos, de tê-lo roubado. O jovem foi morto injustamente. Os dois rapazes que
mataram o jovem se entregaram para a polícia em seguida, sendo soltos pouco tempo depois.
Esses e outros fatos tornaram a personagem apática, fria sobre os acontecimentos
cruéis que acontecem na rua, com as pessoas que são próximas dela4. O fato de que sua reação
frente a esses acontecimentos seja a impunidade dos moradores em situação de rua que
cometem esses crimes, torna a sociedade e a justiça, para ela, algo surreal quando o preço da
vida se torna uma moeda de jogo. Ela comenta que “é muito estranho a pessoa cometer um
crime e não ser punida, presa. Comete o crime e um tempo depois já é solto. Parece que eles
não querem prender” 5.
A cidade é a sua casa, a rua é o seu lar, as árvores são a sua sombra; o sinal é o seu
ganha-pão e a arte seu sustento digno. Carla não esconde que gastava – ainda gasta, às vezes –
o dinheiro que ganhava das pulseiras coloridas que vende em cocaína, crack, bebidas;

4

Para efeito de análise sobre as instituições morais na modernidade, ver Bauman (1999, 2003, 2005, 2008, 2009).
Percebemos claramente a lógica do aprisionamento e da punição como etapas humanamente estáveis da
manipulação das identidades deterioradas (FOUCAULT, 2012).
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tornavam-lhe forte, resistente àquele mundo que não cuidava dela6. Naquelas ruas em que
tudo podia acontecer: “estamos sujeitos a tudo. Andamos pelas ruas da cidade quando todos
estão em suas casas, dormindo. Não têm ninguém na rua de madrugada; tudo pode acontecer.
É muito perigoso”, relata a moradora em situação de rua que nunca pensou em viver nesta
situação de não ter um teto seguro sobre sua cabeça.
Com exceção de seu companheiro, ela nunca quis formar um grupo, se unir com
pessoas que estão na mesma situação de moradia de rua. Ela prefere ficar sozinha: “Sou muito
agressiva. Não tenho paciência. Só mesmo Roberto me aguenta. E olha que nem sempre; é
tanto que agora estou brigada com ele. Ele deve estar por aí”. A moradora em situação de rua
não busca afiliação.
Contudo, existe uma interessante cooperação entre a população em situação de rua.
Caso uma agressão ocorra com algum indivíduo sem motivos aparentes, e se o agredido
comenta com um grupo sobre o ocorrido, eles podem se vingar pela pessoa. Os casos mais
graves acontecem no caso de estupro das mulheres, como comenta Carla: “Se eu sou
estuprada e falo para os homens o que aconteceu, eles vão até lá no cara e se vingam pra
mim. Os homens não aceitam estupradores!”. Carla já sobreviveu a três tentativas de estupro,
mas nunca reclamou aos homens, com medo de que eles matassem os agressores.
Através das palavras da protagonista, percebemos uma moralização dos homens que
vivem em situação de rua, em razão de seu ódio pelos estupradores. O vínculo entre eles se dá
através quando um ato de violência muito grande acontece com um deles, como na violência
sexual que ainda persiste entre as mulheres. É sabido que a impunidade resistente às leis dos
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Acerca disso, Freud (1974) explica que são três as fontes de desprazer nos homens: àquele que vem do próprio
corpo, do mundo externo, e do outro. O último, acertadamente, é o mais doloroso, por que a fruição das relações
sociais é banalizada nos inúmeros rituais diários. Isolar-se do outro pode ser a defesa utilizada para fugir do
sofrimento quase certamente infligido, assim como afastar-se ou procurar manter-se inerte durante as relações
humanas insalubres, leva o indivíduo a sustentar vícios, intoxicar-se com substâncias que não compõem o
material biológico do seu organismo, que produz naturalmente sensações de prazer. O sofrer humano está
demarcado em demasia, por que se procura mais o gozo do que a cautela, o exercício de emergir do que a
submersão do ego. Por outro lado, para fugir da fonte que é a mais intensa e profícua de desprazer, a realidade,
que engloba os três momentos de sofrimento, procura-se reconsiderar a existência psíquica na realidade que se
está inserido. Para isso, cria-se uma nova realidade, abstrata é certo, remodelada por um artesão da mente que
escolhe as substancialidades inerentes a um mundo perfeito. O que transmite dor e sofrimento está excluído desse
mundo. A partir dessa colocação, impossível humanamente e mentalmente, produz-se a insanidade, por que o
indivíduo para conseguir esse feito, precisa ele constituir um grupo que fomentará esse aspecto surrealista da
vida. Contudo, as determinações de paranoico podem ser aplicadas a qualquer um que se sujeite, ocasionalmente,
a projetar na sua vivência correções psicossociais, não se reconhecendo como indivíduo que remodela o mundo
ao seu redor.

“homens de farda” faz com que os próprios moradores em situação de rua façam o julgamento
do agressor; a sentença, neste caso, não ocorre com medidas de defesa ou de aproveitamento
da camaradagem de ser “um deles”, mas pela motivação da vingança: o ato de trazer o
controle, uma segurança, ou até mesmo uma satisfação de estar protegendo outrem.
No caso de Carla, ela passa uma surpreendente dinâmica de conhecimento das
relações sociais, como questões sobre crime e família. Sabe que mesmo que queira viver
sozinha, dormir sozinha e ganhar o pão do dia também sozinha, em algum momento irá
precisar da ajuda dos seus colegas de rua. Lembramos que a grande maioria da população em
situação de rua conhece uns aos outros, conversam e sabem onde se encontrar e trocar medidas
de prevenção de crimes entre eles; para tanto, o último evento que reuniu boa parte dessas
pessoas em um único lugar, foi no I Seminário de População em Situação de Rua, que ocorreu
na sede da OAB – RN.
Carla não enfrenta problemas para entrar nos albergues, por que possui todas as suas
documentações, mas já sofreu algumas sanções dentro do órgão: “Já fiquei três vezes sem
poder dormir no albergue. Uma aconteceu por que me esqueci de dobrar o lençol da cama e
guarda-lo no armário. Tomei três dias de suspensão. Outra vez gritei uma funcionária de lá.
Tomei catorze dias. A pior foi quando dei uma tapa nas costas de Roberto. Estava chateada
com ele. Eu tomei vinte e um dias sem poder dormir lá. Eu não podia dormir, mas o Roberto
podia, mas ele preferiu vir para a rua comigo. É por isso que gosto tanto dele, ele é muito
companheiro”.
CONSIDERAÇÕES
Em síntese, identificamos no campo um sistema violência-união-moradia que está
profundamente imbricado na situação das condições de vida dessas pessoas, demonstrando
uma moral que está relacionada à proteção dos pares nas ruas e os sentidos de justiça presentes
no imaginário dessas populações. Logo, este sistema verificado está profundamente imbricado
na situação de rua da população sujeita a diversas intervenções públicas e ambientais.
Mediante a constatação da tipologia violência-união-moradia, compreende que existe
entre os moradores em situação de rua uma propriedade associativa, um termo utilizado na
Sociologia como grupo social, capaz de difundir na organização social dessas pessoas um
mantimento da ordem social frente à violência existente na cidade de Natal.

Três são os pontos que levaram a cabo o desenvolvimento desse estudo. Foram eles
identificados durante a conversa com a personagem, sabendo que os três direcionam a um
ponto em comum, por isso foram eles ressignificados e produziram outros questionamentos.
A tipologia violência-união-moradia, resultados da interpretação elocutiva da
personagem, estão baseados na perspectiva que trouxe o discurso dela, sabendo que não foram
eles disseminados para mim de forma linear. Eram, pois, um emaranhado de acontecimentos,
fatos simbólicos que remetiam a um questionamento qualquer, que precisava ser analisado
mais a fundo.
Entrementes, é a instituição da família, a mais antiga e total em todos os povos, o
poder de coesão que se desfaz a todo o momento, levando em conta o habitus de nomadismo
dos moradores em situação de rua. Esses conceitos podem-se aplicar de modo arbitrário dentro
do contexto de moradia de rua, entendendo que os laços podem se quebrar a qualquer
momento, enquanto que o modo de agir – a formação do corpo, da mente e da representação
de seu próprio ser – está submerso em atividades corriqueiras entre eles, como dormir, bocejar
alto e pedir sempre um trocado a quem se predispõe a se aproximar deles.
O estigma do homem ou da mulher em situação de rua que é o sem-teto, que quer
viver da preguiça das atividades diárias, roubar os motoristas dos sinais ou recorrer às drogas,
torna-lhes parte de um entendimento de mundo pouco ou quase nada desmistificado. No caso
de Carla, a personagem deste relato, todos os conceitos acima descritos se aplicam a ela. É
mais evidente, sobretudo, a formação de sua mente e de seu corpo pela particularidade das
ruas. Ela se tornou parte daquele mundo, um mundo particular em si própria. Entrega esses
resultados pelo bocejo, pelo andar desmedido, pela aparência curvada e solene; contudo, rir-se
quando eu, pessoa que lhe conversa, falo de boca cheia, ao comer um chocolate logo após o
jantar; esta que lhe soube comportar com elegância manejando o gafo e a faca. O estigma se
quebra e se constrói a todo o momento. O mistificado não é se não uma aparência comum,
anormal e involuntária que assola a população em situação de casas, lares e conglomerados.
Em síntese, a marca que impregnou o seu ser está afixado no seu discurso; a sua
consciência está voltada para que os agressores sejam punidos, e sua raiva reside neste fato.
Contudo, o roubo de seus pertences já não lhe provoca ganância de justiça, sendo um caso tão
natural quanto o nascer do sol. O desnivelamento do que se seja crime, justiça, pena ou
violência está complexado na dinâmica que rege a população em situação de rua. A

protagonista Carla é um baú, e ao conversar com ela, a chave está perdida; quem sabe existam
várias chaves, perdidas nos lugares onde ela esteve. A chave-mestra está guardada em sua
mente, adormecida pelos cubos minúsculos psicotrópicos que retira da bolsa e me mostra.
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