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Não somos lixo 

 

Não somos lixo e nem bicho. 

Somos humanos. 

Se na rua estamos é porque nos desencontramos. 

Não somos bicho e nem lixo. 

Nós somos anjos, não somos o mal. 

Nós somos arcanjos no juízo final. 

Nós pensamos e agimos, calamos e gritamos. 

Ouvimos o silêncio cortante dos que afirmam serem santos. 

Não somos lixo. 

Será que temos alegria? Às vezes sim… 

Temos com certeza o pranto, a embriaguez, 

A lucidez dos sonhos da filosofia. 

Não somos profanos, somos humanos. 

Somos filósofos que escrevem 

Suas memórias nos universos diversos urbanos. 

A selva capitalista joga seus chacais sobre nós. 

Não somos bicho nem lixo, temos voz. 

Por dentro da caótica selva, somos vistos como fantasmas. 

Existem aqueles que se assustam. 

Não somos mortos, estamos vivos. 

Andamos em labirintos. 

Depende de nossos instintos. 

Somos humanos nas ruas, não somos lixo. 

Carlos Eduardo (Cadu) 

Morador de rua em Salvador 
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RESUMO 

 

O debate científico sobre o fenômeno população em situação de rua tem permeado as agendas 

de investigação de algumas áreas do conhecimento humano, sobretudo, as arenas de estudo 

das ciências humanas e sociais. Algumas pesquisas nacionais apontam que o fenômeno é 

complexo, mesclado por processos sociais, psicológicos, objetivos e subjetivos (ROSA, 2005) 

e compreende uma síntese de múltiplas determinações inerentes à sociedade capitalista 

(SILVA, 2009). Diante disso, esta tese objetiva apresentar uma análise crítico-discursiva do 

trabalho de construção identitária individual de pessoas que viveram ou estão em situação de 

rua na cidade de Natal/RN, consoante suas próprias histórias de vida, configuradas por 

narrativas do “eu”. Para construir a análise, tomamos como foco três objetivos específicos: a) 

discutir redes de socialização representativas do trabalho de construção identitária individual; 

b) caracterizar as percepções de cada indivíduo diante do fenômeno população em situação de 

rua, e c) examinar a identificação e a caracterização que cada indivíduo faz diante de suas 

relações com o fenômeno população em situação de rua. A fim de alcançarmos nossos 

objetivos, ancoramo-nos nos postulados teóricos da Análise Crítica do Discurso - ACD 

(FAIRCLOUGH, 2001, 2006), especificamente em sua Abordagem Sociológica e 

Comunicacional do Discurso – ASCD (PEDROSA, 2014, 2015), que abrange a Sociologia 

para a Mudança Social (BAJOIT, 2006, 2008, 2013) e a Linguística Sistêmico-Funcional, esta 

última, contemplando o Sistema de Transitividade (HALLIDAY, 1985, 1994; HALLIDAY e 

MATHIESSEN, 2004 e CUNHA e SOUZA, 2011). Metodologicamente, trata-se de uma 

pesquisa de natureza qualitativa (descritiva e interpretativa), ancorando-se na Linguística 

Aplicada (CELANI, 1992; SIGNORINI e CAVALCANTI, 1998; SIGNORINI, 1998; 

MOITA LOPES, 1990, 1996, 1998, 2006 e 2013). O corpus está organizado por cinco 

histórias de vida. As histórias foram constituídas por meio da oficina Linguagem e Identidade: 

“Letras na rua”, aplicada durante o II Seminário Potiguar de População em Situação de Rua e 

por meio do acesso à comunidade virtual Natal Invisível. Ante um contexto de apartação 

social, configurado pelas agruras vividas e alijamento de direitos humanos, os resultados 

salientam que a construção identitária individual de pessoas que viveram ou estão em situação 

de rua em Natal/RN compreende um trabalho do indivíduo enquanto sujeito de si mesmo 

frente à construção de identidade de resistência, de projeto e de política. Essas identidades 

revelam uma vontade ontológica direcionada à emancipação do sujeito em situação de rua, 

um sujeito politicamente consciente de seus direitos e deveres que caminha em direção ao seu 

empoderamento cidadão, reclamando promoção efetiva de políticas públicas destinadas a sua 

reinserção social. Uma vez que as identidades individuais são construídas por meio de 

posicionamentos ideológicos que alicerçam vozes contra-hegemônicas e contribuem para a 

superação de assimetrias sociais, infere-se que os sujeitos, ao construir suas identidades, 

podem promover mudança social e cultural, posto que deslegitimam os estigmas sociais 

negativos associados às pessoas em situação de rua em Natal/RN. 

  

Palavras-chave: Linguística Aplicada. Análise Crítica do Discurso. Abordagem Sociológica 

e Comunicacional do Discurso. População em Situação de Rua. Identidade Individual.  
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RESUMEN 

 

El debate científico sobre el fenómeno de la población en situación callejera tiene permeado a 

las agendas de investigación de algunas areas del conocimiento humano, sobre todo, estudio 

de las ciencias humanas y sociales. Algunas investigaciones nacionales apuntan que el 

fenómeno es complejo, mesclado por procesos sociales, psicológicos, objetivos y subjetivos 

(ROSA, 2005) y comprende una síntesis de múltiples determinaciones inherentes a la 

sociedad capitalista (SILVA, 2009). Por ello, esta tese objetiva presentar un análisis crítico-

discursivo del trabajo de construcción identitaria individual de personas que vivieron o están 

en las calles de la ciudad de Natal/RN, consonante a sus propias historias de vida, 

configuradas por narrativas del “yo”. Para construir el análisis, tomamos como foco tres 

objetivos específicos: a) discutir redes de socialización representativas del trabajo de 

construcción identitaria individual; b) caracterizar las percepciones de cada individuo delante 

del fenómeno población en situación callejera, y c) examinar la identificación y la 

caracterización que cada individuo tiene delante de sus relaciones con el fenómeno población 

en situación callejera. A fin de alcanzar nuestros objetivos, nos anclamos  en los postulados 

teóricos del Análisis Crítico del Discurso - ACD (FAIRCLOUGH, 2001, 2006), 

específicamente en su Abordaje Sociológico y Comunicacional del Discurso – ASCD 

(PEDROSA, 2014, 2015), que abarca la Sociología para el Cambio Social (BAJOIT, 2006, 

2008, 2013) y la Lingüística Sistémico Funcional, esta última, contemplando el Sistema de 

Transitividad (HALLIDAY, 1985, 1994; HALLIDAY y MATHIESSEN, 2004 y CUNHA e 

SOUZA, 2011). Metodológicamente, se trata de una investigación de naturaleza cualitativa 

(descriptiva e interpretativa), basándose en la Lingüística Aplicada (CELANI, 1992; 

SIGNORINI CAVALCANTI, 1998; SIGNORINI, 1998; MOITA LOPES, 1990, 1996, 1998, 

2006 e 2013). El corpus está organizado por cinco historias de vida. Las historias fueran 

constituidas por medio del taller Lenguaje y Identidad: “Letras en las calles”, aplicada durante 

el II Seminário Potiguar de População em Situação de Rua y por medio de la comunidad 

virtual Natal Invisível. Ante un contexto de apartación social, configurado por las agruras 

vividas y aligeramiento de derechos humanos, los resultados muestran que la construcción 

identitaria individual de personas que vivieron o están en situación callejera en Natal/RN 

comprende un trabajo del individuo en cuanto sujeto de si mismo frente a la construcción de 

identidad de resistencia, de proyecto y de política. Esas identidades revelan una voluntad 

ontológica direccionada a la emancipación del sujeto en situación callejera, un sujeto 

políticamente consciente de sus derechos y deberes que camina en dirección al 

empoderamiento ciudadano, reclamando promoción efectiva de políticas públicas destinadas a 

su reinserción social. Una vez que las identidades individuales son construidas por medio de 

posicionamientos ideológicos que fundamentan voces contra hegemónicas y contribuyen para 

la superación de asimetrías sociales, se infiere que los sujetos, al construir sus identidades, 

pueden promover cambio social y cultural, puesto que deslegitiman los estigmas sociales 

negativos asociados a las personas en situación callejera en  Natal/RN. 

  

Palabras clave: Lingüística Aplicada. Análisis Crítico del Discurso. Abordaje Sociológico y 

Comunicacional del Discurso. Población en Situación Callejera. Identidad Individual.  
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ABSTRACT 

 

The scientific debate concerning the population phenomenon on the streets has permeated the 

research agendas of some areas of human knowledge, especially the study of arenas of human 

and social sciences. Some national researches show that the phenomenon is complex, mixed 

by social, psychological, objective and subjective processes ( ROSA , 2005) and comprises a 

synthesis of multiple determinations inherent in capitalist society (SILVA, 2009). Therefore, 

this thesis aims to present a critical- discursive analysis of individual identity construction 

work of people who have lived or are living on the streets in the city of Natal / RN, based on 

their own life stories, set by narratives of "I " . To build the analysis, we focus on three 

specific objectives: a) to discuss the  representative socialization networks of individual 

identity construction work; b ) to characterize the perceptions of each individual concerning 

the population phenomenon on the streets, and c ) To examine the identification and 

characterization that each individual makes of  his relations with the population phenomenon 

on the streets. In order to achieve our goals, we followed the theoretical postulates of Critical 

Discourse Analysis - ACD (Fairclough, 2001, 2006), specifically in its Sociological and 

Communicational Approach to Speech - ASCD (PEDROSA, 2014, 2015), which covers the 

sociology for Social Change (BAJOIT , 2006, 2008 , 2013) and Systemic Functional 

Linguistics, the latter, considering the Transitive system (HALLIDAY , 1985 , 1994; Halliday 

and Mathiessen , 2004 and CUNHA and SOUZA, 2011). Methodologically, it is a qualitative 

research (descriptive and interpretative), anchored on Applied Linguistics (CELANI, 1992; 

SIGNORINI and Cavalcanti, 1998; SIGNORINI 1998; MOITA LOPES, 1990 , 1996, 1998 , 

2006 and 2013 ). The corpus is  based on  five life stories which were recorded during the 

Language and Identity Workshop : " Letters on the streets " , applied during the II Population 

Potiguar Seminar on the homeless and through the access to the Hidden Natal virtual 

community. In light of a context of social apartheid, set up by experienced hardships and 

jettisoning of human rights, the results point out that the individual identity construction of 

people who have lived or are on the streets in Natal / RN comprises a work of the individual 

as the subject himself in light of the construction of identity resistance, and design policy. 

These identities reveal an ontological will directed to the emancipation of the subjects on the 

streets, a politically conscious subject of rights and duties that works towards one's citizen 

empowerment, demanding effective promotion of public policies aimed at their social 

reintegration. Once the individual identities are constructed by ideological positions that 

underpin voices counterhegemonic and contribute to overcoming social inequalities, it 

appears that the subject, to build their identities, can promote social and cultural change, once 

delegitimizes the negative social stigmas associated with the homeless in Natal / RN. 

 

Keywords: Applied Linguistics. Critical Discourse Analysis. Sociological approach and 

Communicational Speech. Homeless people. Individual identity. 
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“Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no 

trabalho, na ação-reflexão”. 

Paulo Freire 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Quem busca a imagem de um pedinte 

 para representar o morador de rua, comete um 

 equívoco. Formada por diversos perfis, a população 

 de rua é heterogênea e multifacetada 

 como a própria cidade. A sua composição é 

 um mosaico de vidas distintas: desempregados, 

 artistas, universitários, andarilhos, dependentes 

 químicos, catadores.O meio para entender a multiplicidade da 

 vida nas ruas é ouvir as histórias de quem nela 

 habita.  
Jornal Aurora da Rua – Fev. 2015, Ano 09 – Nº 48. 

 

 

1.1 HISTÓRIA DA PESQUISA: DO FOCO ÀS MOTIVAÇÕES 

 

 Na modernidade recente, mudanças econômicas, políticas e socioculturais, dentre 

outras que bifurcam relações sociais, têm engendrado novas conjunturas de vida, cuja 

configuração de sobrevivência aponta gestos de pobreza, exclusão social e vidas fragilizadas, 

matizadas por um acirrado processo de apartação social. 

 Nessa conjuntura, destacamos a temática população em situação de rua1, tomando aqui 

como espaço social o contexto brasileiro, cuja ocorrência na arena social tem despertado o 

olhar de vários estudiosos, motivados por interesses que tentam conhecer traços peculiares 

desse segmento populacional que tanto reclama a mobilização de recursos para que possam 

exercer uma vida plena de cidadania. 

 As pesquisas sobre população em situação de rua advogam que suas origens remontam 

ao agravamento das questões sociais e do desemprego registrados a partir dos anos 80, fato 

que intensificou a demanda por direitos básicos. O acelerado crescimento das cidades e da 

                                                           
1 Nesta tese optamos pelo uso da expressão “pessoas em situação de rua” em detrimento de outras 

expressões recorrentes no âmbito nacional, por exemplo: “moradores de rua”, “população de rua”, 

“mendigos”, etc. conforme discussão em Silva (2009) e Rosa (2005). Para nós, a expressão população 

em situação de rua traz a representação discursiva de um estado momentâneo, transitório, que é 

motivado por fatores de ordem diversa (econômica, social, cultural, subjetiva, objetiva). Frente a isso, 

defendemos que o sujeito não é morador de rua, ele está vivendo uma situação de rua, fato que lhe 

garante a possibilidade de transformar sua condição de vida, reintegrando-se à sociedade e às mais 

diversas redes de socialização, dentre elas: a rede familiar. 
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força do trabalho gerou uma massa de trabalhadores oriundos das classes mais humildes, 

como por exemplo migrantes das zonas rurais e pessoas com baixa ou nenhuma escolaridade. 

Uma parcela significativa dessa população, “esmagada” pela força capitalista, passou a buscar 

nas ruas das grandes cidades uma forma de sobrevivência, surgindo, assim, a população em 

situação de rua.   

Ao transitar nos centros de grandes cidades brasileiras é inegável não nos depararmos 

com pessoas atingidas pelo fenômeno situação de rua. Por parte de muitos, há uma 

depreciação dessa população, entretanto, essa atitude hostil não minimiza essa situação de 

pobreza, e esse cenário continua se edificando sob as lentes de uma sociedade preconceituosa, 

excludente e enraizada em atitudes que geram cada vez mais desigualdade social. 

No cenário potiguar, essa realidade não é atípica. Especificamente na capital Natal, 

não há como não reconhecer a existência dessa população. São pessoas que vivem em praças 

públicas, em grandes aglomerados comerciais, no centro da capital e perambulam em áreas 

públicas de maior concentração de pessoas, como praias urbanas. Aparentemente não são em 

grandes quantidades, mas a circulação dessas pessoas no contexto urbano da capital potiguar 

reflete vidas fragilizadas o bastante para sensibilizar qualquer olhar envolto com a dignidade 

humana. Pobreza extrema, miséria e exclusão social são os seus passaportes na trama da 

relação social, relação essa sofrida pela tentativa de alcançar o mínimo para uma 

sobrevivência humana.  

Diante dessa contextualização, abordamos que nesta tese nosso objeto de estudo 

compreende a construção de identidade individual de pessoas que viveram ou estão em 

situação de rua na cidade de Natal/RN. 

As primeiras motivações dialógicas com a temática advêm da nossa postura enquanto 

leitor e pesquisador crítico, empenhado com questões voltadas para grupos minoritários. Os 

primeiros contatos com a temática aconteceram quando passamos a assinar o jornal Aurora da 

Rua2. Diante das leituras que íamos realizando, o desejo de conhecer ainda mais traços sobre 

esse segmento populacional se acentuava. Nosso contato com o fenômeno foi tomando um 

                                                           
2 Aurora da Rua é um jornal que objetiva dá visibilidade à população em situação de rua na cidade de 

Salvador. O jornal foi criado em 2007. Com uma tiragem de 8.000 exemplares, a publicação é vendida 

exclusivamente por pessoas em situação de rua. Além de servir de fonte de renda, o periódico é agente 

de reinserção social dos vendedores. Como seu nome indica, o impresso aponta para as auroras que 

existem nas ruas. Para mais informação, acessar www.auroradarua.org.br. 

 
 

http://www.auroradarua.org.br/
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diálogo mais estreito quando participamos do I Seminário Potiguar de População em Situação 

de Rua. O Seminário aconteceu na OAB/RN nos dias 13 e 14 de novembro de 2013, cujo 

objetivo foi mobilizar a sociedade civil para, juntamente com o Movimento Nacional de 

População em Situação de Rua (MNPR) de Natal, articular a política municipal voltada para 

tal parcela da população.  

O evento foi organizado pelo Fórum Potiguar de População em Situação de Rua, que 

se iniciou em agosto de 2013 e até aquele momento era composto por representantes locais do 

MNPR, Centro de Referência em Direitos Humanos (CRDH-UFRN), Ordem dos Advogados 

do Brasil no Rio Grande do Norte, por meio da Comissão de Direitos Humanos, Secretarias 

Municipais de Saúde (SMS) e de Trabalho, Habitação e Assistência Social (SEMTHAS) do 

Município de Natal, Subcoordenadoria de Informação, Educação e Comunicação 

(SIEC/RN), Secretaria de Informação, Educação e Comunicação, Defensoria Pública do Rio 

Grande do Norte, Conselho Regional de Psicologia, mandatos dos vereadores Hugo Manso e 

George Câmara e do Deputado Estadual Fernando Mineiro. 

Fomos ao local onde aconteceu o evento. Ao chegar lá, ficamos perplexos diante de 

um público tão considerável de pessoas em situação de rua. A presença e participação 

daquelas pessoas despertaram cada vez mais nossa atenção para com a temática. Eram 

sujeitos que protagonizavam uma nova forma de vida, que deixavam transparecer vidas 

atravessadas por questões sociais de desigualdade, mazelas sociais, pobreza extrema e 

exclusão. Eles gritavam pelos direitos de serem iguais, mesmo diante de diferenças de classes 

sociais tão gritantes.  

As vozes dos sujeitos reverberavam uma posição crítica, denotando atitude política, 

desejo de lutar e batalhar por condições de igualdade na conjuntura social. Esse 

comportamento tomou nosso gosto pela temática e nos fez empreender uma pesquisa de 

doutoramento, refletindo sobre a maneira pela qual a população em situação de rua em 

Natal/RN caminha rumo ao fortalecimento de sua emancipação e empoderamento cidadão. 

Nos dois dias do evento, durante os intervalos, procuramos dialogar com aqueles que 

dividiam conosco a plateia daquele seminário. Os diálogos representavam vidas atravessadas 

por espaços de incertezas, conflitos, lutas, buscas, ausências de políticas públicas e anesios.   

Diante desses e outros fatos vivenciados, sentimo-nos cada vez mais motivado a 

empreender um estudo científico sobre a construção identitária de pessoas em situação de rua 

em Natal. A participação no I Seminário Potiguar de População em Situação Rua configurou-
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se como ponto principal para tal empreendimento, e a gênese da pesquisa surgiu dos 

momentos de vivências com essa população.  

 

1.2 OS DIZERES QUE JUSTIFICAM AS PRIMEIRAS ESCOLHAS  

  

 

 É sabido que estudos científicos têm fomentado uma agenda de investigação com foco 

na interface linguagem e sociedade, ancorados em diferentes eixos teórico-metodológicos. 

Esse foco de empreendimento científico concorre para a construção de conhecimento 

alicerçado na formulação de categorias sociais que problematizam, discutem e (re)desenham 

mecanismos que engendram o viver em sociedade, revestido por questões ideológicas, 

hegemônicas e constituição de relações de poder.  

 Ancorando-nos na perspectiva dos Estudos da Linguagem, com foco na Linguística 

Aplicada e, em especial, no estudo de práticas discursivas, elegemos investigar o trabalho de 

construção identitária individual por entendermos que a identidade, enquanto uma categoria 

social, legitima reflexões sobre os pilares que alicerçam a sociedade, possibilitando saberes 

sobre as forças motrizes que configuram relações de vida, figurando inteligibilidade sobre as 

relações sociais.  

 E sendo as identidades individuais, pensamos ainda mais que essa contribuição é 

responsiva à vida dos sujeitos quando intentamos conhecer processos de subjetividade que os 

movem diante de suas inquietações, perspectivas, limitações e exigências para corresponder 

às demandas de um mundo cada vez mais multissemiotizado. Nesse sentido, discutir o 

trabalho de construção identitária individual é, ao nosso ver, efetivar conhecimento voltado 

para a própria sociedade, conforme a agenda de interesse científico de algumas áreas de 

estudo da linguagem, a saber, Linguística Aplicada, Análise Crítica do Discurso dentre outras 

que problematizam a relação entre linguagem e sociedade.   

 No que diz respeito à escolha pelo segmento populacional, pessoas que viveram ou 

estão em situação de rua, com foco em suas identidades, apontamos dois aspectos que 

justificam a nossa tomada de decisão:  

 

 Percebemos uma escassez de pesquisas, sob o olhar dos Estudos da 

Linguagem, voltadas para a população em situação de rua em Natal/RN, 

sobretudo, quando se trata da questão da identidade individual. Em nossos 
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empreendimentos de buscas, objetivando localizar pesquisas contemplando 

esse foco no âmbito da capital potiguar, não obtivemos êxito.  

  

 Há trabalhos realizados em outras áreas do conhecimento humano, a exemplo de 

Sociologia, Psicologia, Antropologia, etc., mas inerente aos postulados da agenda científica 

de Estudos da Linguagem a temática ainda se encontra num estado a ser desbravado. Não 

negamos a constatação de trabalhos científicos sobre identidade individual de pessoas em 

situação de rua em algumas esferas acadêmicas no contexto brasileiro, sobretudo, na 

perspectiva de Estudos da Linguagem. Entretanto, queremos registrar que nosso foco de 

justificativa recai na ausência de pesquisas em Natal/RN, especificamente na área de Estudos 

da Linguagem, fato que gera em nós motivação para a realização de nossa investigação, 

constituindo um trabalho como inédito.  

 

 Visualizamos, com foco na perspectiva crítico-discursiva, a possibilidade de 

contribuir/cooperar com aqueles (Instituições, ONGs, Fóruns, Movimentos 

Sociais, etc.,) que instauram reflexões sobre essa população no contexto 

potiguar no sentido de criar estratégias de empoderamento, de relações de 

poder para dirimir as desigualdades sociais, exclusão e fronteiras na arena 

social, dando vozes a esses sujeitos no processo de construção de suas 

identidades.  

 

 Os dados empíricos constituídos para a nossa investigação, aqui denominados de 

histórias de vida, delineiam uma gama de construção de sentidos que evocam discurso, 

exclusão e identidade, corroborando para a desnaturalização de práticas discriminatórias e 

firmando conhecimentos que mostram que essa população não é da rua, encontra-se num 

estado provisório, transitório, determinado por alguma circunstância.  

 Diante disso, a sociedade não pode negar os direitos dessa população, direitos 

respaldados no princípio da igualdade e respeito às diferenças e diversidades. Uma pesquisa 

sobre o trabalho de construção identitária de pessoas que viveram ou estão em situação em 

Natal/RN, acreditamos, pode refletir a natureza social implicada nessas condições de vida e 

favorecer a relação dialética entre linguagem e sociedade nas dimensões da mudança social.   

 E, por último, por que a capital potiguar? Acreditamos que as razões apresentadas para 

a nossa escolha do objeto de investigação apresentadas nos parágrafos anteriores sejam 
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suficientes para explicar o porquê de ser o contexto geográfico a capital potiguar. Entretanto, 

registramos algumas linhas com foco nessa escolha.  

 Primeiro, destacamos nosso encantamento diante da postura revelada pelos indivíduos 

em situação de rua em Natal no momento de realização do I Seminário Potiguar de População 

em Situação de Rua, conforme já argumentamos sobre nossas motivações, uma postura de 

denúncia e reclamação de agruras sociais que vitimam aqueles que vivenciam a situação de 

rua.  

 Segundo, porque presenciamos, por meio da mídia e outros meios de comunicação, a 

formação de um grupo, que embora marginalizado e excluído socialmente, não se deixar calar 

frente situações de desigualdade social.  

 Neste sentido, na capital potiguar, o que parece não ser diferente em outros estados, 

nasce uma movimentação de pessoas em situação de rua, reveladora de uma participação 

política na tomada de decisões inerentes às suas condições de vulnerabilidade. Essas formas 

de engajamento, sobretudo, de indivíduos que têm suas vidas fragilizadas pelo preconceito 

social, deve ser objeto de investigação, fomentando um debate científico que promova diálogo 

entre o universo acadêmico e a sociedade na construção de saberes sobre vidas humanas.    

 

1.3 NOSSAS INQUIETAÇÕES: PROBLEMATIZAÇÃO E ESPECIFICIDADES DA 

PESQUISA  

 

O empreendimento científico voltado para o estudo das identidades individuais de 

pessoas que viveram ou estão em situação de rua em Natal/RN está inscrito numa 

problematização matizada pelos seguintes questionamentos e/ou inquietações: 

  

 Que redes de socialização são enfatizadas no trabalho de construção identitária 

individual? 

 De que maneira cada indivíduo percebe sua situação, e como ele orienta e dá 

sentido a sua filiação ao fenômeno situação de rua? 

 Como as pessoas que viveram ou estão em situação de rua identificam e 

caracterizam suas relações com a situação diante do trabalho de construção de 

identidade individual? 
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Como forma de dar respostas aos questionamentos elencados, elegemos como objetivo 

geral da investigação:  

 

 Apresentar uma análise crítico-discursiva do trababalho de construção 

identitária individual de pessoas que viveram ou estão em situação de rua na 

cidade de Natal/RN, consoante suas próprias histórias de vida. 

 

Para o alcance do objetivo geral, pensamos em ações específicas, que, no seu 

conjunto, corraborem para uma melhor compreenção da problematização levantada. Para 

tanto, destacamos que as especificidades da investigação estão configuradas da seguinte 

forma:  

 Discutir redes de socialização representativas do trabalho de construção 

identitária individual; 

 Caracterizar as percepções de cada sujeito diante do fenômeno população em 

situação de rua;  

 Examinar a identificação e a caracterização que cada sujeito faz diante de suas 

relações com o fenômeno população em situação de rua. 

 

Convém destacar que, nesta tese, nosso objeto de análise compreende histórias de 

vida, configuradas por narrativas do “eu” de pessoas que viveram ou estão em situação de rua 

na cidade de Natal/RN. 

 

1.4 O EXTRATO DOS ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

Os embasamentos teórico-metodológicos que orientam a investigação se inscrevem 

numa formatação interdisciplinar oriunda de discussões advindas da Linguística Aplicada 

(LA), conforme postulados apresentados por estudiosos da área (CELANI, 1992; SIGNORINI 

e CAVALCANTI, 1998; SIGNORINI, 1998; MOITA LOPES, 1990, 1996, 1998, 2006 e 

2013), e dos constructos teóricos da Análise Crítica do Discurso (ACD), (FAIRCLOUGH, 

2006 e 2008) especificamente em sua Abordagem Sociológica e Comunicacional do Discurso 

– (ASCD), (PEDROSA, 2012, 2013 e 2014), da Sociologia para a Mudança Social (BAJOIT, 

2006 e 2008), dos estudos sobre o sujeito e as identidades (BAJOIT, 2008; TEJERINA, 

2010), dos Estudos Culturais (HALL, 2005 e 2006), da Linguística Sistêmico-Funcional, esta 
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última, contemplando o Sistema de Transitividade (HALLIDAY, 1985, 1994; HALLIDAY e 

MATHIESSEN, 2004 e CUNHA e SOUZA, 2011). 

Recorremos à ACD em sua dimensão transdisciplinar por entender que ela constitui-se 

num campo multifacetado que permite aos analistas de discurso incorporar contribuições de 

outros campos teóricos a partir de uma relação dialética a fim de melhor compreender a 

dimensão da prática social, considerando a linguagem como um dos momentos dos eventos 

sociais bem como instância investida de ideologias, hegemonia e poder. Por fim, 

mencionamos que nossa pesquisa é de natureza qualitativa (descritiva e interpretativa), 

ancorando-se na Linguística Aplicada (CELANI, 1992; SIGNORINI e CAVALCANTI, 1998; 

SIGNORINI, 1998; MOITA LOPES, 1990, 1996, 1998, 2006 e 2013). 

 

1.5 OS FUNDAMENTOS LEGAIS E ÉTICOS DA INVESTIGAÇÃO 

 

Em respeito à Norma Operacional Nº 001/2013 da Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa – CONEP, a qual determina os procedimentos para submissão, avaliação e 

acompanhamento da pesquisa e de desenvolvimento envolvendo seres humanos no Brasil, nos 

termos do item 5, do Capítulo XIII, da Resolução CNS n° 466 de 12 de dezembro de 2012, a 

proposta para consecução da pesquisa em questão foi submetida à apreciação pelo Conselho 

de Ética em Pesquisa – CEP -  da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, uma vez que 

o estudo envolve a participação de seres humanos, sendo eles pessoas que viveram ou estão 

em situação de rua na cidade de Natal/RN. Esse procedimento legal e ético valida o respeito 

pela dignidade humana e pela especial proteção devida aos participantes da pesquisa. 

Após a submissão da proposta de investigação, o CEP, por meio do parecer nº 

918.742, aprovou e considerou pertinente o estudo, destacando obediência aos aspectos éticos 

relacionados aos sujeitos investigados. Para tanto, emitiu que a proposta de estudo é 

interessante, enfatizando que os resultados poderão possibilitar um melhor esclarecimento 

científico acerca do tema abordado, a saber, análise discursiva crítica da representação 

identitária individual pessoas em situação de rua em Natal/RN. 
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1.6 A TEMÁTICA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NO UNIVERSO 

CIENTÍFICO: ESPELHANDO ALGUMAS PESQUISAS 

 

 Faz-se necessário ressaltar que a temática população em situação de rua tem ganhado 

um olhar atento na agenda científica de algumas áreas do conhecimento no Brasil. Esse olhar 

é de fundamental importância, posto que (re)discutir a problemática em foco, atentando para 

as condições de desigualdade social com a qual lindam pessoas que padecem dessa situação é, 

no mínimo, fomentar conhecimento sobre esse segmento populacional. Tal conhecimento 

pode projetar direções e estratégias para o enfraquecimento do fenômeno população em 

situação de rua, incutindo na consciência coletiva uma postura de preocupação em relação às 

pessoas marginalizadas por fatores diversos, dentre eles econômicos pautados nos preceitos 

do capitalismo, criando dispositivos sociais (resistências, estratégias de emancipação, 

empoderamento) que possam atenuar a pobreza extrema que enfraquece a sobrevivência 

social dessas pessoas em condição de rua. 

Um rol de pesquisas em ACD tem se debruçado sobre a questão da pobreza extrema, 

abarcando reflexões e contribuições científicas inerentes à exclusão social e discriminação 

voltadas para grupos que se encontram em situação de vulnerabilidade social, a exemplo da 

população em situação de rua.  

Muitas das pesquisas estão vinculadas à Rede Latino-Americana de Análise de 

Discurso Critica da Extrema Pobreza (REDLAD), formada por pesquisadores/as da 

Argentina, do Brasil, do Chile, da Colômbia e da Venezuela (SILVA, 2013).  

No Brasil, a Universidade de Brasília tem realizado significativamente investigações 

científicas que discutem e problematizam questões inerentes à pobreza com respaldo na 

criação, manutenção ou transformação de processos de exclusão social.  

Em 2012, a Universidade realizou o VII Colóquio da REDLAD, figurando um debate 

sobre contextos de exclusão e resistência na América Latina, quando na ocasião muitas 

pesquisas contribuíram para uma maior visibilidade do assunto em pauta, promovendo 

múltiplos diálogos em prol dos conhecimentos que podem ser acessados para deslegitimar 

práticas excludentes e contribuir para a operacionalização de categorias teórico-metodológicas 

que espelham as representações de práticas discursivas que envolvem situação de pobreza, 

exclusão social, situação de rua.  

 Neste sentido, pobreza extrema, exclusão social e população em situação de rua são 

pontos de pauta que engendram a agenda científica da REDLAD, fortalecendo cada vez mais 
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as possibilidades de contribuição da ACD para o estudo da linguagem e sua relação com a 

sociedade, focalizado pelo viés da mudança social. Uma discussão saliente sobre a REDLAD 

será apresentada junto ao debate teórico sobre a ACD, nesta tese, em contextos posteriores. 

 Outras áreas do conhecimento têm se debruçado também na investigação científica 

sobre a temática população em situação de rua, a saber, Antropologia, Sociologia, Serviço 

Social, Psicologia dentre outras.  

 Objetivando averiguar como a temática em foco tem assumido espaço nas pesquisas 

acadêmicas, empenhamos uma busca para diagnosticar possíveis trabalhos e/ou produções de 

natureza científica centrados no estudo do fenômeno população em situação de rua.  

 Inicialmente, concentremo-nos em alguns investimentos científicos empreendidos no 

âmbito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), executados em forma de 

projetos de pesquisa e de extensão, que objetivam dialogar mais de perto com a temática 

população em situação de rua no contexto potiguar, problematizando e fortalecendo a tomada 

de decisões políticas e cidadãs em prol desse grupo populacional.  

 É pertinente considerar, sob a nossa ótica, que um espaço de discussão que tem 

difundido ações de pesquisa e extensionista com olhar situado para a população em situação 

de rua diz respeito ao Centro de Referência em Direitos Humanos (CRDH/UFRN), 

fomentando questões que balizam a implementação de direitos para essa população e 

contribuindo significativamente com o trabalho de construção identitária individual por meio 

da promoção de espaços de diálogos e eventos comunitários.   

 Nesta perspectiva, podemos destacar os projetos de extensão e de pesquisa das 

professoras doutoras Ana Karenina de Melo Arraes Amorim e Maria Teresa Lisboa Nobre 

Perreira, docentes associadas ao Departamento de Psicologia e membros da equipe 

organizadora das edições do Seminário Potiguar de População em Situação de Rua. 

 Em relação à professora Ana Karenina, visualizamos os seguintes projetos: 

 

 Descartáveis urbanos ou cidadãos de direitos? uma aposta na população em 

situação de rua na Grande Natal (2015 – projeto de extensão) 

 

 O projeto centra-se no objetivo de consolidar ações em processo de execução junto à 

população de rua e promover novas intervenções, intentando a promoção de uma formação 

em direitos humanos e cidadania para o segmento populacional em questão e para os 
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profissionais que o atende, firmando uma qualificação psicossocial e de proteção social do 

estímulo ao protagonismo dos sujeitos em situação de rua e da garantia de seus direitos. 

 

 Direitos humanos da população em situação de rua na cidade de natal: 

investigando limites e possibilidades de vida (2014 – projeto de pesquisa) 

 

Esse empreendimento, ancorando-se na proposta de ação junto a profissionais (agentes 

públicos) envolvidos na atenção a pessoas em situação de rua e as próprias pessoas em 

situação de rua, tem como objetivo conhecer a população em situação de rua da zona leste da 

cidade de Natal-RN, do ponto de vista psicossocial, no que se refere ao perfil psicossocial da 

mesma, as suas condições de vida e as possíveis violações de direitos humanos de que são 

vítimas. 

  

 Direitos Humanos e População em Situação de Rua na cidade de Natal: a vida 

pode mais? (2013 – projeto de pesquisa) 

 

 O projeto em tela inscreve-se no objetivo de conhecer a população em situação de rua 

de Natal-RN, do ponto de vista sociodemográfico e psicossocial contribuindo para a 

qualificação da atenção psicossocial, empoderamento e garantia de direitos 

 Quanto à professora Maria Teresa, destacamos o projeto abaixo, executado em 

parceria com a professora Ana Karenina. 

 

 A invenção da vida itinerante na rua: entre narrativas e imagens (2015 – projeto 

de pesquisa) 

 

 Segundo a própria descrição do projeto nas vozes das autoras/professoras, a 

investigação decorre de uma ação continuada desenvolvida pelo CRDH/UFRN, junto a 

pessoas em situação de rua, através de projetos de pesquisa e extensão.  

 A perspectiva do projeto é conhecer os modos de vida dessa população naquilo que 

eles têm de potente, criativo e catalizador de movimentos que não sejam os da destruição ou 

auto-destruição. Volta-se, portanto, à investigação de processos de subjetivação, produção de 
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vida, relações solidárias e experiências produtoras de sentido, por pessoas que fazem das ruas 

o espaço de produção da existência material e simbólica. 

 Voltando o nosso olhar para outros contextos geográficos no contexto nacional, 

também, encontramos empreendimentos científicos que discutem a temática população em 

situação de rua junto às pesquisas vinculadas a programas de pós-graduação.  

 Um estudo que tem se destacado e contribuído para maior entendimento sobre a 

temática diz respeito à pesquisa de mestrado de autoria de Maria Lucia Lopes da Silva, 

desenvolvida na Universidade de Brasília, Departamento de Serviço Social, Programa de Pós-

Graduação em Política Social, defendida em 2006. Intitulada “Mudanças recentes no mundo 

do trabalho e o fenômeno população em situação de rua no Brasil: 1995-2005”, a investigação 

trouxe apontamentos de suma importância sobre o fenômeno, apresentando-o como uma 

síntese de múltiplas determinações inerentes à sociedade capitalista. A pesquisa da autora 

desaponta-se no contexto brasileiro como um referencial para estudos sobre a temática 

(SILVA, 2009).  

Rastreando outros trabalhos realizados no Brasil, encontramos a tese intitulada 

Cidadão e cidadãs em situação de rua: uma análise de discurso crítica da questão social, 

vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade de Brasília, 

defendida em 2009. De autoria de Décio Bessa da Costa, a tese centrou-se no objetivo de 

estudar o discurso e sua atuação relativa a uma das manifestações da questão social – a 

problemática que envolve os cidadãos e cidadãs em situação de rua. 

Vinculada também ao mesmo Programa de Pós-Graduação da Universidade de 

Brasília, encontramos a dissertação O jornal Aurora da Rua e o protagonismo na situação de 

rua: um estudo discursivo crítico, de autoria de Girsiney Pablo Santos, defendida em 2013. A 

investigação se concentrou nos modos de representação da população em situação de rua em 

cinco reportagens de capa no ‘Street paper’ Aurora da Rua   

 Outra dissertação que também aponta uma fecunda discussão sobre o assunto, trata-se 

da pesquisa de mestrado de Sheila Costa Marinho, realizada na Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, Mestrado em Serviço Social, concluída em 2012. Com o título “Saída 

das ruas ou reconstrução de vida: a trajetória de estudantes universitários ex-moradores de rua 

em São Paulo”, a investigação objetivou identificar na trajetória desses estudantes elementos 

objetivos e subjetivos que contribuíram em seu processo de saída das ruas e reconstrução de 

suas vidas. 
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Olhando para o contexto potiguar, também podemos afirmar que pesquisas têm sido 

realizadas sobre o fenômeno população em situação de rua. Dentre elas, destacamos duas que 

recentemente (2015) foram defendidas na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A 

primeira, apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Serviço Social, de autoria de Hellen 

Tattyanne de Almeida, objetivou analisar o processo de organização política da população em 

situação de rua, através do Movimento Nacional da População de Rua (MNPR), considerando 

as particularidades de Natal/RN. A investigação recebeu como título “O processo de 

organização política da população em situação de rua e as particularidades de Natal/RN”. 

 A segunda pesquisa, associada ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia 

Social, de autoria de Marília Melo de Oliveira, intitulada “Acham que brotamos das fontes 

dessa cidade? Uma etnografia sobre o cotidiano de sobrevivência de pessoas em situação de 

rua em Natal/RN, partiu do objetivo de compreender o cotidiano dos sujeitos em situação de 

rua na cidade de Natal. 

Ajustando as lentes que focalizam as pesquisas mencionadas, destacamos que, embora 

nossa pesquisa esteja entrelaçada a alguns pontos que sustentaram as investigações descritas, 

mencionamos que o ponto diferencial de nossa investigação constitui em dar vozes aos 

sujeitos em situação de rua, compreendendo-os como indivíduos sujeitos de si mesmo frente 

às tomadas de atitudes que parecem concorrer para sua reintegração social e inauguração de 

empoderamento cidadão. 

 Outro ponto diferencial e que merece ser destacado diz respeito à área de filiação 

acadêmica. A maioria das pesquisas sobre população em situação de rua, desenvolvida no 

âmbito dos Programas de Pós-Graduação de algumas universidades brasileiras, concentra-se 

na área de Serviço Social ou Antropologia, fato que diverge de nossa investigação, posto que 

nosso estudo está associado à LA, uma área científica preocupada em contribuir com 

possíveis alternativas sociais inerentes a sujeitos em posição de exclusão, considerando-os 

como sendo capazes de interpretar e reinterpretar o mundo a sua volta por meio da reflexão 

pautada no eixo linguagem e sociedade.  

Essa característica de nossa pesquisa aponta para seu teor de ineditismo, haja vista não 

encontramos nenhuma investigação vinculada à área de Estudos da Linguagem, no contexto 

potiguar, contemplando o fenômeno população em situação de rua, sobretudo, tendo como 

colaboradores da investigação os próprios sujeitos que estão ou viveram em situação de rua 

nesse espaço geográfico, conforme já argumentamos em momentos anteriores desta tese.   
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1.7 NA ARENA DA CONTRIBUIÇÃO: TECENDO POSSIBILIDADES DE 

RELEVÂNCIA ACADÊMICA E SOCIAL DA PESQUISA 

 

 Empreender uma investigação que arquiteta uma ponte com o fenômeno população em 

situação de rua é a princípio pensar em ganhos que se diluem mutuamente. Frisamos 

mutuamente porque, enquanto pesquisador, nós ganhamos lições de vida quando nutrimos 

com os colaboradores de pesquisa um olhar atento à sua caminhada frente a esse fenômeno, 

(res)significando histórias que deveriam ser divulgadas para maior conhecimento da 

sociedade e segmentos governamentais. A divulgação das histórias, acreditamos, tenderia a 

dirimir traços tão acentuados da apartação social com a qual vivem diariamente as pessoas 

nessa condição e vulnerabilidade social. 

 Quanto à relevância acadêmica, queremos acreditar que a pesquisa contribui com a 

agenda científica da LA no sentido de alicerçar novas descobertas científicas direcionadas ao 

estudo da linguagem enquanto prática social, especialmente, àquelas vinculadas ao fenômeno 

população em situação de rua, redescrevendo/reescrevendo a identidade de sujeito social 

atingido por esse fenômeno ao compreendê-lo como heterogêneo, fragmentado e fluido, 

historicizando-o (MOITA-LOPES, 2006). Também apresenta contribuição ao campo de 

investigação discursiva ACD, especificamente, ASCD, por postular lentes que buscam 

fortalecer as investigações sobre identidades e sujeitos, as quais corroboram para a relação de 

transdisciplinaridade com outras áreas do saber, especificamente nesta investigação, a 

Sociologia para Mudança Social. 

 Pensando na relevância social, destacamos que a apresentação da discussão científica 

voltada à construção de identidades individuais de pessoas em situação de rua em Natal/RN, à 

luz dos processos de socialização e percepções dessas pessoas, constitui um potencial 

discursivo que caminha na direção da promoção de mudanças socioculturais atreladas ao 

fenômeno população em situação de rua, posto que as histórias analisadas são tratadas como 

produtos discursivos direto dessas pessoas, que, na forma de posicionamentos ideológicos, 

alicerçam vozes contra-hegemônicas. Esse fato pode promover uma mudança discursiva, 

afetando sistema social, sociedade e poderes governamentais, contribuindo para a superação 

de assimetrias sociais.  

Portanto, nesta tese, as reflexões científicas tendem a contribuir com o debate sobre 

população em situação de rua, no sentido de dissolver e dirimir representações sociais 

pejorativas para pessoas em situação de rua no contexto potiguar, posto que abarca elementos 
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preciosos para a compreensão da identidade individual desses indivíduos, fortalecendo suas 

vozes rumo a conquista de seu empoderamento cidadão e a promoção de uma vida social 

digna e respaldada nos pilares da igualdade. 

 

1.8 ASPECTOS QUE CONECTAM OS DIZERES: A ESTRUTURA 

COMPOSICIONAL DA TESE  
 

 As reflexões que ancoram e concentram nosso empreendimento científico se delineiam 

a partir de dois momentos de diálogo. O primeiro constituído por essa discussão que ora 

apresentamos, o qual é considerado por nós como um capítulo, traz a representação macro dos 

pontos que motivaram a proposta de investigação. Nele, apresentamos, dentre outros pontos, a 

temática com a qual caminhamos cientificamente e pontuamos os alicerces que figuram essa 

caminhada, a saber: motivações para pesquisar, inquietações, especificidades e postulados 

teóricos que ajustaram nossas lentes de pesquisador.  

Intersectando o primeiro momento, adentramos no segundo, constituído por capítulos 

que asseveram um debate teórico-metodológico que orientou a análise das histórias de vida de 

pessoas que viveram ou estão em situação de rua em Natal/RN. Nessa direção, temos o 

segundo capítulo que situa e discute os postulados teóricos da investigação, pautando-se nas 

especificidades da ACD e abordagem de investigação em ASCD. O terceiro, também de 

natureza um tanto teórica, circunscreve pontos voltados para o fenômeno população em 

situação de rua, abarcando alguns conceitos imprescindíveis à nossa investigação. O quarto 

aborda os aspectos de natureza metodológica. O quinto apresenta e discute os dados da 

pesquisa sob a lente dos constructos teórico-metodológicos apresentados nos capítulos 

anteriores.  

Por último, tecemos a conclusão, fazendo uma retomada de pontos e destacando de que 

forma dialogamos com as inquietações dessa investigação e conseguimos alcançar as 

especificidades da pesquisa. Neste momento de fechamento da tese, também traçamos um 

olhar a respeito das possibilidades de continuidade da investigação dada a sua incompletude.        

 

 

 

 

 



35 

 

 

2 ENTRELACES TEÓRICOS 
 

 

As ideias que configuram este capítulo ensejam uma discussão de natureza teórica, 

marcada por um posicionamento crítico diante da relação entre linguagem e o mundo social.  

Partindo do pressuposto de que as pesquisas realizadas dentro da LA se configuram 

pelo intercruzamento de abordagens teóricas, cujo foco de interesse compreende o uso da 

linguagem nas práticas sociais, os construtos teóricos apresentados aqui contemplam a 

linguagem enquanto prática social (FAIRCLOUGH, 2008, RESENDE, 2009). 

O debate teórico apresentado está inscrito na vertente da ACD (FAIRCLOUGH, 2008, 

2006), especificamente na ASCD (PEDROSA, 2012, 2013, 2014), na Sociologia para a 

Mudança Social (BAJOIT, 2006, 2008), nos estudos sobre o sujeito e as identidades 

(BAJOIT, 2006, 2008, TEJERINA, 2010) e nos Estudos Culturais (HALL, 2005, 2006), 

dando a esta investigação a formatação de uma pesquisa de base transdisciplinar. 

 

2.1 ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO 

 

 Nesta seção, situaremos uma discussão teórica sobre a ACD, abordando sua 

contribuição para o estudo crítico da linguagem conectada às práticas sociais. 

 

2.1.1 Entre o mundo social e a linguagem 

 

 A ACD compreende um arcabouço teórico filiado aos preceitos epistemológicos da 

teoria e análise em ciência social crítica bem como aos fundamentos de ordem teórica da 

teoria social. Sua agenda científica engloba questões inerentes à prática social e discursiva, 

concebendo linguagem (discurso) como elemento significativo à vida social, elemento que se 

articula a outros não discursivos, estabelecendo, assim, uma relação de natureza dialética 

entre discurso e estrutura social.  

 O projeto emancipatório da ACD data-se da década de 1990 quando estudiosos da 

área, num simpósio em Amsterdã, janeiro de 1991, fomentaram discussões inerentes ao papel 

e ao funcionamento social da linguagem na/para representação de eventos, construção de 

relações sociais, estruturação, (re)afirmação e contestação de relações de poder e de 

hegemonia nos diversos contextos e espaço da sociedade. 
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  O marco definitivo para a consolidação do projeto da ACD diz respeito à publicação 

da revista Discourse and Society de van Dijk em 1991.  A publicação de Discourse and Social 

Chance (FAIRCLOUGH, 1992) contribuiu para consolidar o quadro teórico-metodológico da 

ACD e a confirmação de uma teoria social do discurso (MAGALHÃES, C., 2001). Wodak 

(2003) aborda que a ACD está associada à Linguística Crítica (LC), difundida na década de 

1970 na Universidade de East Anglia.  

Com o surgimento da ACD, os analistas críticos do discurso puderam manter contato 

com um quadro teórico-metodológico que confere importantes contribuições inovadoras para 

o estudo da linguagem, uma vez que delineia uma tela de perspectivas teórico-analíticas para 

empreendimento científico focado nos eventos discursivos e práticas sociais, conectando o 

contexto sócio-histórico, sobretudo, às transformações sociais que engendram novas práticas 

discursivas na modernidade recente. 

 A esse respeito, Resende comenta: 

 

Em termos teóricos, a ACD explicita diferença notável em relação à LC, no 

modo de entender a relação entre linguagem e sociedade, avanço resultante 

da articulação com a teoria social recente no que se refere especificamente às 

teorizações que buscam a superação da divisão improdutiva entre teorias da 

estrutura e teorias da ação (RESENDE, 2009, p. 45) 

 

Os aspectos teóricos da ACD orientam pesquisas que tornem notável a relação que há 

entre linguagem e sociedade, concebida como relação interna que se constitui mutuamente 

diante das mudanças sociais.  

A respeito da ACD, Castro Zambrano (2015) comenta que ela é mais do que um mero 

método de investigação, constituindo-se por uma atitude crítica votada para as práticas de 

relações de poder, cujo foco de investigação está engajado na análise de textos que instanciam 

abuso de poder, discriminação e desigualdade. Esse pensamento da autora contribui para que 

possamos fortalecer a ideia de que a ACD pode contribuir muito com estudos inerentes às 

práticas discursivas de pessoas em situação de rua. 

A contribuição da ACD, considerando sua prática teórico-crítica, em relação à 

população em situação de rua, centra, dentre muitos aspectos, na condição de oferecer 

construtos teórico-metodológicos para proceder analiticamente uma visão científica inerente 

aos mecanismos linguístico-discursivos que denunciam vidas marginalizadas, excluídas, 

operando uma perspectiva de mudança social por meio da visão de que o discurso constitui e 

constituído pela sociedade.  
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Nessa esteira de pensamento, os resultados de pesquisas inscritas nos construtos 

teórico-metodológicos da ACD, a exemplo da que figura esta tese, potencializam achados que 

“permitem mitigar os efeitos maléficos ou, em condições propícias, eliminá-los” (SILVA, 

2013, p. 93).  

A grande seara de contribuição da ACD para estudos relativos às pessoas em situação 

de rua é oportunizar uma prática social transformadora. Essa intenção vem crescendo 

substancialmente e fortalecendo grupos de pesquisa voltados para a temática da pobreza, 

exclusão social, discriminação, a exemplo da REDLAD.  

  Conforme dito na introdução desta tese, a REDLAD tem um papel significativo no 

fomento a investigações que balizam reflexões imprescindíveis às situações de pobreza 

extrema. Para Pardo (2013), a REDLAD é formada por um grupo interdisciplinar de 

estudiosos empenhados no desenvolvimento de propostas de investigações científicas 

centradas no discurso da/sobre pobreza. É uma rede que está em circulação a mais ou menos 

10 anos, contribuindo com a agenda de perspectivas de investigação em ACD. 

 Com foco no discurso das/sobre pessoas que vivem em situação de pobreza, a 

REDLAD objetiva: 

 

a) Organizar uma equipe interdisciplinar de pesquisadores em Análise 

Crítica do Discurso Latinoamericana (ACDL) que contribua , conjunto e 

solidariamente , para o estudo da cultura, isto é, da compreensão da 

identidade pessoal e social desde os discursos até projectos específicos 

construídos e desenvolvidos nos países membros da REDLAD.  

 

b) Construir e apropriar conhecimento sobre os processos teóricos e 

metodológicos para a análise do discurso com foco numa perspectiva crítica 

e na análise de fenômenos sociais implicados. 

 

c) Consolidar formas de participação e diálogo acadêmico entre 

pesquisadores de diferentes países e áreas interessadas em o ACDL nas suas 

várias formas e formatos (PARDO, 2013, p. 17 – Tradução nossa). 

 

A autora ainda argumenta que a Rede é o único campo crítico e discursivo no mundo 

ocidental empenhado numa sistemática rigorosa de investigação sobre condições de pobreza 

extrema, sedimentando uma experiência que revela a formação de diálogos múltiplos e 

contínuos por parte de várias universidades e grupos de estudos que levam a cabo um 

compromisso ético do fazer científico inerente a grupos desfavorecidos socialmente dada à 

situação de vulnerabilidade na qual se encontram.  
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A partir desse contexto de explanação sobre a REDLAD, queremos ressaltar que ela 

constituiu uma arena de construção de conhecimento crítico-discursivo de profícua 

contribuição às práticas discursivas reveladoras de sentidos sociais voltados para as questões 

de linguagem, identidade, exclusão, dominação, práticas discriminatórias e tantas outras que 

possivelmente assumam a rubrica da pobreza na tessitura das tramas sociais. 

Sob esse foco, é inegável a contribuição da REDLAD aos postulados teóricos e 

pesquisas em ACD, posto que “a REDLAD busca alimentar e fazer crescer uma Análise 

Crítica do Discurso Latinoamericano que vise situações de marginalidade, pobreza, 

discriminação (...), buscando possibilidades de mudança” (PARDO, 2013, p. 20 – Tradução 

nossa). 

Pelo exposto até o momento, é perceptível que o elo entre prática discursiva e 

estrutura social incorpora questões ideológicas materializadas por ações de linguagem para a 

manutenção, fortalecimento e/ou novas construções e dimensões de relações de poder.  

Nesse enfoque, ideologia, hegemonia e poder são termos que estão articulados na 

configuração teórica da ACD, uma vez que “as práticas discursivas são investidas 

ideologicamente à medida que incorporam significações que contribuem para manter ou 

reestruturar as relações de poder” (FAIRCLOUGH, 2008, p. 121). 

No contexto de nossa pesquisa, adotamos a concepção de ideologia proveniente da 

abordagem da teoria social crítica de Thompson (2002), que a considera como formas 

simbólicas, as quais são “um amplo espectro de ações e falas, imagens e textos, que são 

produzidos por sujeitos e reconhecidos por eles e outros como construtos significativos” 

(THOMPSON, 2002, p. 79). Na proposta de Thompson, ideologia conota um conceito 

“negativo”, figurando algo que “pode ser usado para se referir às maneiras como o sentido 

(significado) serve, em circunstâncias particulares, para estabelecer relações de poder que são 

sistematicamente assimétricas” (THOMPSON, 2002, p. 16). 

  De acordo com essa perspectiva, a ideologia está imbricada a questões de relações 

hegemônicas, relações de dominação. Tais relações servem para reproduzir a ordem social 

que favorece indivíduos e grupos dominantes, uma vez que, como aponta Foucault (2009) na 

obra A Ordem do Discurso, em toda a sociedade a produção de discurso é ao mesmo tempo 

controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certos números de procedimentos 

ideológicos construindo traços hegemônicos para o estabelecimento de relações de poder.  

Em Thompson (2002), esses procedimentos a que se refere Foucault são concebidos 

como modos gerais de operação da ideologia, conforme a figura 1. 
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Figura 1 - Modos de operação da ideologia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração do autor, conforme Thompson (2002)  

 

Fonte: Elaborado pelo autor conforme Thompson (2002) 
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caucionando mudanças sociais que corroboram para constatação de movimentos dialéticos 

entre linguagem e sociedade.    

O modo de operação denominado de legitimação diz respeito às formas simbólicas que 

são representadas como justas e dignas de apoio, ou seja, como legítimas. A dissimulação 

corresponde às relações de dominação que utilizam as formas simbólicas para desviar a 

atenção, isto é, para ocultar, negar ou ofuscar processos sociais existentes. No modo de 

unificação, o foco volta-se para a construção de identidade coletiva, independentemente das 

diferenças individuais e sociais. A respeito da fragmentação, ocorre a segmentação de grupos 

ou indivíduos que representam algum tipo de ameaça ao grupo que detém a liderança de 

poder. Quanto à reificação, as formas simbólicas retratam os processos sociais como coisas, 

as situações históricas e transitórias são tratadas como atemporais, permanentes e naturais. 

O posicionamento de Thompson (2002) dialoga com o pensamento de Fairclough a 

respeito de ideologia, a saber: 

  

As ideologias são construções/significações da realidade (mundo físico, 

relações sociais, identidades sociais) que são construídas em várias 

dimensões das formas/sentidos das práticas discursivas e que contribuem 

para a produção, a reprodução ou a transformação das relações de 

dominação (FAIRCLOUGH, 2008, p. 117). 

 

A discussão sobre ideologia caminha na direção de dois termos também 

imprescindíveis à ACD: hegemonia e poder. Quanto a eles, a ACD assume uma postura que 

os correlaciona. A hegemonia, conforme entendida pela teoria da ACD, constitui um foco de 

luta sobre pontos de instabilidade entre as classes e os blocos dominantes, com o objetivo de 

construir, sustentar ou, ainda, quebrar alianças e relações de dominação e subordinação, 

tomando formas econômicas, políticas e ideológicas (MAGALHÃES, C., 2001). 

Fairclough destaca que “hegemonia é liderança tanto quanto dominação nos domínios 

econômico, político, cultural e ideológico de uma sociedade” (FAIRCLOUGH, 2008, p. 122). 

Por meio das lutas hegemônicas, os agentes e instituições sociais vão construindo relações e 

lutas sociais, agenciando valores, novos eventos e práticas sociais representativas de estrutura 

também social, uma vez que a vida social processa-se em redes, por meio de relações de 

poder. Há sempre uma voz, um discurso influente suplantando modelos econômicos e 

culturais para a orientação da produção discursiva. 
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Na visão de Fairclough, 

 

Hegemonia é o poder sobre a sociedade como um todo de uma das classes 

economicamente definidas como fundamentais em aliança com outras forças 

sociais, mas nunca atingido senão parcial e temporariamente, como um 

'equilíbrio instável' (FAIRCLOUGH, 2008, p. 122). 

 

Associando o conceito de poder ao de hegemonia, compreendemos que poder para a 

ACD relaciona-se à competência que as pessoas e as instituições representadas por elas têm 

para agir em algum contexto social, fazendo, para tanto, uso de alguma forma simbólica. 

Segundo Fairclough (2008), as estruturas sociais são reproduzidas ou transformadas, 

dependendo do estado das relações, do equilíbrio de poder, entre os que estão em luta num 

domínio sustentado por prática particular, materializada em atividades discursivas, sendo elas 

foco de interesse da ACD. 

Na modernidade recente, a ACD estuda atividades discursivas, as quais são realizadas 

por meio de diversas semioses, como um dos momentos da prática social3, observando as 

representações que o discurso potencializa a respeito dos eventos e estruturas sociais.  

Há, no escopo teórico da ACD, a abordagem de uma Teoria Social do Discurso 

(FAIRCLOUGH, 1992, 2003) concentrada em “desenvolver uma descrição, explicação e 

interpretação dos modos como os discursos dominantes influenciam, indiretamente, o 

conhecimento, os saberes, as atitudes, as ideologias, socialmente partilhadas” (PEDRO, 1998, 

p. 30). Diante disso, “Na Teoria Social do Discurso, proposta por Fairclough, busca-se, por 

meio da investigação das práticas e da análise textual, perceber as representações que 

permeiam um dado evento e as estruturas que sustentam as práticas que lhes são subsidiárias” 

(SATO; JÚNIOR, 2013, p. 16). 

 Esse posicionamento da ACD advém do pressuposto de que é através da linguagem 

que o ser humano utiliza estratégias discursivas para construir as identidades sociais, as 

relações entre as pessoas e os sistemas de conhecimentos e crenças (LEAL, 2013).  O foco de 

atenção para com as questões de linguagem de natureza social processa-se por meio do 

aspecto metodológico da Análise de Discurso Textualmente Orientada – ADTO -, partindo da 

compreensão de que os dados textuais/linguísticos carregam significados à vida social, 

                                                           
3 Nesta tese a alusão ao termo prática social advém dos estudos de Harvey (1992) e compreende a 

concepção de que as práticas sociais agregam diversos elementos de ordem da conjuntura social, 

sendo o discurso um dos que representa esse aspecto. Logo, as práticas sociais são de natureza 

multifacetada, imbricadas por aspectos sociais e discursivos.   
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favorecendo maior explanação dos problemas sociodiscursivos. O olhar analítico para com os 

dados linguísticos corrobora para a percepção de que eles fornecem maneiras particulares de 

representar, de agir e interagir e de identificarmos o mundo e sujeitos que nele se situam, 

encaminhando as pesquisas discursivas críticas para uma abordagem analítica mais acurada de 

fenômenos socais e discursivos (RAMALHO; RESENDE, 2011).   

O primeiro passo para uma análise discursiva crítica orientada pelos pressupostos 

teóricos da ACD é a identificação e análise de um problema social, manifestado em atividades 

discursivas. “A proposta de análise de problemas sociais pela lente do discurso se sustenta 

porque a relação entre discurso e sociedade é entendida como uma relação de constituição 

mútua” (RESENDE, 2012, p. 442). 

As análises do funcionamento social da linguagem, sob o viés da ADTO, delineiam-se 

a partir do estudo do uso linguístico envolto na prática social, acionando as características 

contextuais da interação discursiva como recursos imprescindíveis ao entendimento das 

relações sociais de luta, conflito, abuso de poder, discriminação, constituição de identidades. 

A respeito da ADTO, Resende discute: 

 

A vantagem de uma análise de discurso textualmente orientada é oferecer 

subsídios para uma análise social fundamentada em dados linguísticos que 

sustentam a crítica explanatória. Por meio de análises discursivas críticas, é 

possível identificar conexões entre escolhas linguísticas de atores sociais ou 

grupos e os contextos sociais mais amplos nos quais os textos analisados são 

formulados. Assim, é gerado conhecimento acerca da interiorização de 

discursos na construção de identidades e na construção de relações sociais, 

acerca da utilização de estruturas linguísticas com propósitos políticos, 

acerca da distribuição desigual do acesso a elementos discursivos, acerca da 

relação entre os momentos discursivos e não discursivos de prática sociais 

específicas (RESENDE, 2009, p. 47).  

 

 Diante dessa perspectiva, o analista crítico do discurso deve eleger categorias 

analíticas que possam orientar as motivações e inquietações correlacionadas ao projeto de 

investigação que ele desenvolve, colocando o texto como principal material empírico da 

relação entre linguagem e sociedade.     

O investimento da agenda científica em ACD, concentrado em estudo de questões 

sociais problemáticas, entrelaçando linguagem e sociedade, desenhou/a um quadro teórico em 

ACD que, dada a natureza relacional, ontológica e epistemológica, a constitui como um 

campo de relação transdisciplinar, cuja discussão será apresentada na seção seguinte. 
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2.1.2 A perspectiva transdisciplinar 

 

   

Em sua perspectiva transdisciplinar, a ACD está filiada a uma abordagem de 

investigação relacionada à linguagem no período da globalização. A transdisciplinaridade 

compreende uma relação estreita entre campos teóricos, sobretudo entre a Teoria Social – 

TSC – e a Linguística Sistêmico-Funcional – LSF - a fim de orientar estudo voltado para 

questões de linguagem que delineiam outros fatores da vida social.  

Nesta perspectiva, o elo entre mundo social e linguagem é movido por construção de 

sentidos da ordem das transformações socioeconômicas na sociedade, o que 

favorece/direciona maior aproximação entre ACD e as ciências sociais, conforme 

especificidade de cada investigação.   

  A TSC operacionaliza uma perspectiva teórica que objetiva investigar as 

transformações sociológicas mediante ações analíticas que contemplam as mudanças em 

redes, ou seja, os fatores econômicos e culturais dos quais subjazem lutas hegemônicas e 

relações de poder em escala global.  

Nesse mesmo direcionamento, a LSF de Halliday aborda a compreensão de que os 

eventos linguísticos são flexíveis à vida social, defendendo os textos não só como 

estruturados no sistema, mas também potencialmente inovadores do sistema. 

Como assinala Fairclough (2006), a ACD dialoga tanto com os construtos teóricos da 

TSC bem como com o pressuposto teórico-analítico da LSF, objetivando dá conta das práticas 

sociais, a saber, sistemas econômicos, relações sociais, poder e ideologia, instituições, 

mudança social que agenciam mudanças socioculturais.  

 Na modernidade recente, a abordagem transdisciplinar da ACD traz grandes 

contribuições para a compreensão crítica dos processos sociológicos e modelos econômicos 

que (re)constroem novas práticas discursivas, atentando para as transformações por que 

passam as práticas sociais. Isso porque “pesquisas que investigam a relação entre aspectos 

discursivos e não discursivos de práticas sociais possibilitam explorar a materialização 

discursiva de problemas sociais” (RESENDE; PEREIRA, 2010, p. 1-2). 

 Na abordagem transdisciplinar da ACD, o termo discurso pode ser concebido a partir 

de duas acepções. “Como substantivo mais abstrato, significa linguagem e outros tipos de 

semiose como momento irredutível da vida social ao passo que, como substantivo mais 
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concreto, significa modos particulares de representar parte do mundo” (RAMALHO; 

RESENDE, 2011, p. 41).  

Como um dos momentos da prática social, o discurso está imbricado a outros 

elementos da vida social: fenômeno mental, relações sociais e mundo material. A figura na 

sequência traz a denotação dessa representação de discurso filiado aos elementos 

mencionados. 

 

Figura 2 - Representação de discurso como momento da prática social 

 

 

 

 

Fonte: Adaptada de Chouliaraki; Fairclough (1999) 

 

Esse imbricamento de elementos corresponde à forma pela qual as pessoas se utilizam 

de recursos do mundo material para manter interação com seus pares, firmando relações 

sociais por meio do uso de linguagem. 

Quanto à acepção de discurso como modo particular de representar parte do mundo, a 

atividade discursiva compõe-se de elementos internos que formam o momento semiótico 

denominado de ordens do discurso para retratar realidades específicas e situadas de cada 

campo ou atividade social. Tais elementos são: gêneros, discursos e estilos, conforme a figura 

3. 
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Figura 3 - Momentos internos da atividade discursiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptada de Ramalho; Resende (2011, p. 42). 

 

Os elementos internos da atividade discursiva são importantes para a compreensão e 

análise da prática social que por seu turno liga-se a fatores econômicos, modelos sociológicos 

e outras questões inerentes à vida em sociedade. Diante disso, “os agentes sociais produzem 

novos discursos híbridos, gêneros e estilos que poderão, de acordo com os interesses dos 
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agentes sociais, ser relacionados, retidos e incorporados a novas ordens do discurso” 

(ORMUNDO, 2010, p. 15). 

Fairclough (2006) debate que, no momento semiótico ordem do discurso, um discurso 

é uma maneira particular de representar algum aspecto ou área da vida social. Em relação ao 

gênero, destaca que é uma forma particular de agir (que equivale a pessoas interagindo) 

comunicativamente. A respeito de estilo, o autor argumenta que é o momento discursivo de 

um ‘modo de ser’, isto é, de uma identidade social ou pessoal.  

Ao conceber discurso dessa maneira, tanto em seu aspecto abstrato quanto concreto, a 

ACD contribui para o fortalecimento de estudos voltados para as transformações 

socioculturais. Tal contribuição advém da motivação em “investigar as práticas discursivas 

como formas materiais de ideologia” (FAIRCLOUGH, 2008, p. 116), e “a prática social a 

partir de uma visão da linguagem investida de poder e ideologia, capaz de constituir as 

dimensões sociais do conhecimento, das relações de identidade social” (MAGALHÃES, C., 

2001, p.16). É por meio dos discursos que as visões de mundo são representadas e negociadas 

em uma sociedade, agenciando relações de poder mediadas pelas lutas hegemônicas. 

Resende e Ramalho (2006) apontam que, diante dessa configuração que o discurso 

assume, ele possui três dimensões sociais e constitutivas: ele colabora para a construção de 

identidades sociais, fortalece as relações sociais, permitindo o posicionamento dos sujeitos e 

atua na formação de conhecimentos e crenças. Sob esse viés, o discurso corrobora para a 

sustentação ou transformação de relações de dominação, as quais servem para reproduzir a 

ordem social que favorece indivíduos e grupos dominantes. 

Esses aspectos constitutivos do discurso correspondem a três funções da linguagem e 

as dimensões de sentido que coexistem e interagem em toda prática discursiva: função da 

linguagem identitária (relacionada ao estilo) focaliza as representações das identidades 

subjacentes no discurso; função relacional (associada ao gênero) corresponde às relações 

sociais, ou seja, como os papéis sociais são representados e negociados no discurso; e a 

função ideacional (associado ao discurso) representa os modos pelos quais os textos 

significam o mundo e seus processos, entidades e relações (FAIRCLOUGH, 2008). 

 Por seu turno, essas três funções dialogam com três tipos de significados presentes no 

discurso: o significado identificacional (modo de ser), o significado acional (modo de agir) e o 

significado representacional (modo de representar). 

Para encerrar a discussão desta seção, é necessário ainda acrescentar que a ACD 

enquanto campo teórico-metodológico de estudo da linguagem/discurso se define a partir de 
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várias abordagens de investigação. A respeito dessa questão, vejamos a explanação teórica na 

próxima seção. 

 

2.1.3 Abordagens de investigação 

 

Ainda sobre a ACD, conforme Pedrosa (2014), é pertinente destacar que ela se 

ramifica em várias correntes/abordagens de investigação, cujos representantes são analistas 

críticos internacionais (Corrente microssociológica – Scollon; Corrente Sociocognitiva – van 

Dijk; Abordagem Histórico-discursiva – Ruth Wodak; Corrente Social da Linguagem – Kress; 

Corrente Social da Linguagem – Theo van Leeuwen; Corrente Social da Linguagem -  

Siegfried Jäger; Corrente Social da Linguagem – Norman Fairclough.  

Em nossa pesquisa, elegemos apenas uma abordagem para subsidiar nosso percurso de 

investigação, sendo ela uma abordagem de origem brasileira, denominada Abordagem 

Sociológica e Comunicacional do Discurso – ASCD. As razões que justificam essa tomada de 

decisão pela ASCD, enquanto lugar teórico de origem da nossa pesquisa, assentam-se na 

documentação de um referencial teórico que a abordagem agrega voltada especificamente 

para uma discussão exaustiva e saliente sobre mudança social e cultural, pautada na percepção 

crítica da constituição identitária, no diálogo profícuo sobre sujeitos e atores sociais, o que 

contribui para o nosso percurso de investigação sobre a construção de identidade individual de 

pessoas que viveram ou estão em situação de rua em Natal/RN. À frente, ampliaremos o 

debate sobre a ASCD, apresentando sua perspectiva teórica e conceitos operacionais. 

 

2.2 ABORDAGEM SOCIOLÓGICA E COMUNICACIONAL DO DISCURSO 

 

 A ASCD configura-se como uma corrente de investigação filiada à ACD, anunciada 

no contexto brasileiro em 2012, no âmbito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem, tendo como idealizadora a professora 

e doutora analista crítica do discurso Cleide Emilia Faye Pedrosa4.   

                                                           
4 Atualmente é professora, adjunto I, na Universidade Federal de Sergipe. Atua na Pós- Graduação da 

UFRN e da UFS. É membro da Academia Brasileira de Filologia, UERJ, Rio de Janeiro, como sócio 

correspondente pelo Estado do Rio Grande do Norte. É líder associado dos grupos de pesquisa Estudos 

da Linguagem e Ensino (UFS) e Grupo de Estudos do Texto e do Discurso (UFRN). Recentemente 

tem se dedicado ao estudo das línguas de sinais e Libras, sendo uma das mentoras do projeto de 

implantação do Curso de Letras Libras/Língua Portuguesa como 2a Língua.  
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Em suas postulações e filiações teóricas, a ASCD assume uma ordem transdisciplinar, 

cujo foco de interesse são as mudanças sociais, culturais e discursivas por meio da linguagem, 

efetivando pesquisas inerentes ao sujeito, identidade e atores sociais (PEDROSA, 2014). 

O projeto emancipatório da ASCD se localiza num quadro de conexão com outras 

áreas do conhecimento, a saber: a Sociologia para a Mudança Social (BAJOIT, [2003] 2008), 

a Comunicação para a Mudança Social (GUMUCIO-DRAGON, 2001, 2004; NAVARRO, 

2010) e os Estudos Culturais (MARTTELART, 2005; HALL, 2005), conforme figura 4.  

 

Figura 4 - Representação da conexão transdisciplinar da ASCD 

 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de Pedrosa (2014) 

 

A figura acima aponta a representação da natureza transdisciplinar da ASCD, figurada 

por uma circularidade em que as áreas do conhecimento se influenciam mutuamente no 

processo de construção de conhecimento. Não é uma relação causal nem cronológica, posto 

que cada área tem seu grau de importância no processo de investigação científica. 

 Para proceder na análise social dos dados, a ASCD também dialoga como os 

fundamentos teóricos da Linguística (Linguística Sistêmico-Funcional, Linguística Textual); 

da Teoria da Representação de Atores Sociais e da Gramática do Design Visual para 

contemplar aspectos da multimodalidade do texto. 

Destacamos que no presente contexto de apresentação da ASCD, nossa abordagem 

referencial contemplará apenas uma discussão inerente aos construtos teóricos da ASCD 

associados à Sociologia para a Mudança Social. A justificativa para esse recorte teórico é que, 
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dada a natureza dos dados de nossa pesquisa, sobretudo, as especificidades que formatam o 

estudo, utilizamos apenas conceitos operacionais relacionados à referida associação. 

 

2.2.1 Sociologia Aplicada para a Mudança Social 

 

 A filiação da ASCD com a Sociologia para a Mudança Social delineia-se a partir de 

uma abordagem teórica que aponta uma fecunda discussão sobre um paradigma que lança 

lentes de explicação para a construção identitária, atrelado ao que Bajoit (2008) chama de 

mudança sociocultural.  

Para o autor, discutir a temática mudança social implica levar em consideração os 

contextos sociais, nos quais as práticas relacionais individuais e coletivas ocorrem. Nessas 

práticas, os significados que permeiam a teia social são construídos, expressos por meio das 

subjetivações dos sujeitos e as razões para as interações diante dos intercâmbios 

socioculturais. Tudo isso contribui para a constituição de identidades e representações sociais. 

A dimensão da mudança sociocultural compreende um acontecimento negociável e 

processa-se por meio de vários intercâmbios num dado momento sociocultural, materializados 

pelo jogo de interesse que (re)configura a esfera social, uma vez que “somente existem 

sentidos culturais e ideológicos produzidos pelos atores. A história não tem outro sentido, não 

busca outro caminho nem tem outro significado – além daqueles que os atores lhe dão” 

(BAJOIT, 2008, p. 252). 

A teorização de Bajoit (2008) sobre mudança sociocultural evoca o papel social ativo 

dos atores diante dos objetivos que pretendem alcançar no processo de interação com seus 

pares. Esse fato ocorre por meio dos intercâmbios cooperativos, conflititivos, competitivos 

e/ou contraditórios. O autor destaca que, de maneira individual ou coletivamente, “esta busca 

da realização da identidade pessoal obedece a motivações que são ao mesmo tempo 

conscientes e inconscientes, e as ações que delas resultam são tanto voluntárias como 

involuntárias” (BAJOIT, 2008, p. 252). 

Para uma melhor compreensão desses intercâmbios nas práticas e mudanças 

socioculturais, vejamos o quadro 1. 
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Quadro 1 - Representação dos intercâmbios de mudança sociocultural e sua dimensão simbólica 

INTERCÂMBIOS DIMENSÃO SIMBÓLICA 

 

 

Cooperativos 

Representam o grau de contribuição que cada ator social se propõe a 

cooperar com as finalidades das relações sociais. Por meio das ações 

cooperativas ocorre um jogo de interesse mútuo que dialoga rumo aos 

problemas vitais da vida comum. Neste processo de interatividade, a 

constituição das identidades coletivas sofre menos tensões, uma vez 

que os atores compartilham os mesmos jogos de interesses sociais. 

 

 

 

 

 

Conflititivos 

Referem-se às representações de lutas que há entre os grupos e atores 

sociais, quando estes buscam liderar e dominar os demais, 

caucionando relações de tensões e comprometendo as condições de 

reprodução das relações socais. Por meio das relações sociais, ocorre 

imposição de interesses individuais e, por vezes, parcialmente 

coletivos, criando um percurso social perverso que tende a ser 

excludente e constitutivo de relações de poder. Nesse tipo de 

intercâmbio, os atores e grupos sociais que não compartilham com 

mesmos interesses das mudanças socioculturais são eliminados do 

jogo, e a liderança social fica restritiva ao grupo hegemônico que 

busca imprimir veementemente suas finalidades, provocando 

mudança sociocultural que tende a afetar a todos, quer seja por meio 

das vantagens como dos prejuízos advindos de tais transformações. 

 

 

 

 

Competitivos 

Compreendem as relações sociais respaldadas no fenômeno 

competição que há entre os atores. Cada um busca o triunfo em 

relação ao outro, destaca suas competências para se colocar entre os 

melhores. Suas ações sociais buscam combater, vencer e deslegitimar 

possíveis ações contraditórias que venham a “ameaçar” seus 

interesses nas relações sociais. Eles delineiam o poder que os atores 

sociais adquirem para superar e, às vezes, eliminar os seus 

“concorrentes” diante das tramas que vão configurando as mutações 

sociais. 

 

 

 

Contraditórios 

Colocam em xeque a própria sobrevivência dos atores sociais. 

Seguem a mesma lógica dos intercâmbios competitivos, porém não 

são regidos por regras. Há um forte interesse por inovações, por novas 

descobertas, conquistas e criatividade técnica, social e cultural que 

tem como objetivo maior a luta para sobreviver. Eles representam 

perigo e a morte – física ou social – dos mais fracos, pois, não 

detendo o poder ou estando desprovidos de condições que lhes 

permitam entrar no jogo da criatividade para obter sua sobrevivência, 

acabam sendo esmagados ou marginalizados pelas próprias 

transformações que emergem do seio social. 

 

 

Fonte: Elaboração do autor a partir de Bajoit (2008) 
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 O resultado desses intercâmbios é um estado das relações sociais em um tempo e um 

estado determinado (BAJOIT, 2008), expresso pelas vias da mudança sociocultural. 

 Sobre uma discussão mais específica sobre a natureza da mudança sociocultural, 

Bajoit (2008) apresenta um quadro de fatores que ilustram o que deve ser compreendido como 

mudança na dimensão social e cultural. O autor menciona que os intercâmbios contribuem 

decisivamente para a ocorrência da mudança. A esse respeito, ele destaca que a mudança 

sociocultural ancora-se nos seguintes aspectos da vida social: 

 

a)  Modificação de um estado das relações sociais;  

b) Mudança das coações pelas quais se resolvem os problemas vitais da vida 

comum; 

c) Mudança dos princípios de sentido invocado para legitimar estas coações; 

d) Mudança das identidades coletivas que resultam da prática das relações 

sociais; 

e) Mudança das lógicas de gestão de si pelas quais os indivíduos resolvem 

as tensões que atravessam suas identidades pessoais; 

f) Mudança das lógicas de ação nas quais se comprometem, individual ou 

coletivamente (BAJOIT, 2008, p. 252). 

 

As mudanças socioculturais, conforme o autor, não ocorrem numa confluência de 

percursos. Elas podem, diante do estado das relações sociais, assumir caminhos distintos, 

relacionados a categorias específicas, a saber: evolução, reforma, revolta e revolução. As duas 

primeiras situam-se na esfera da mudança por mutação, enquanto as duas últimas inserem-se 

no eixo da ruptura. 

A evolução está associada aos intercâmbios cooperativos e competitivos. Ela acontece 

entre membros de categorias sociais não organizadas, cujo foco são as decisões que são 

tomadas individualmente, atitude que não gera conflito nem contradição. Ao se 

concretizarem, tais decisões desencadeiam uma abertura para novas mutações sociais.  

As mudanças socioculturais que ocorrem diante das evoluções nascem de um interesse 

particular de um referido grupo social, detentor do poder e forças hegemônicas, endereçadas a 

uma transformação social, representada por questões econômicas, culturais e sociais, e 

alongam-se às demais camadas sociais conferindo, desta forma, que a sociedade ganhe novas 

configurações. 

 A reforma compreende mudança sociocultural respaldada na ação voluntária de um 

ator coletivo organizado. Seu interesse é a negociação que busca estabelecer com os demais 

atores com a finalidade de firmar alguns contratos sociais e políticos. Esse tipo de mudança é 
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bastante representativo de questões políticas e econômicas e seu estabelecimento nas relações 

sociais depende das decisões que são gerenciadas coletivamente. 

Quanto à revolta, Bajoit (2008) destaca que ela acontece mediante ações de 

mobilização espontânea de grupos sociais em prol de questões de interesse coletivo. Tal 

mobilização assenta-se nos intercâmbios conflititivos ou contraditórios. Por meio da revolta, 

as identidades coletivas são construídas. 

 Sobre a revolução, o autor aponta que se refere ao processo de mudança sociocultural 

calcado na ação solidária organizada. Por meio dessa modalidade de transformação social, os 

atores se empenham em intercâmbios conflititivos e contraditórios, revelando atitudes de 

negociação para alcançar mudanças que tragam inovação social.  

Os caminhos bem como os intercâmbios da mudança sociocultural estabelecem 

relação estreita, conforme dinâmica e interesse de atores sociais. A figura 5 apresentada a 

seguir torna mais didático o entrecruzamento que há entre eles e nos permite o alcance de uma 

visualização mais concreta.    

 

Figura 5 - Representação da conexão entre modalidades e intercâmbios da mudança sociocultural 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Bajoit (2008) 

 

Diante das dimensões simbólicas entre categorias e intercâmbios de interesses que 

geram a configuração de uma nova ordem social, a mudança sociocultural é resultante de um 
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processo tenso, constante e necessário. Ela é motivada pelo desejo que atores têm de 

constituir poder por meio das relações sociais, vinculando suas ações às disputas sociais que 

travam e se submetem com foco na liderança que pretendem exercer em relação ao outro. 

Diante dessas motivações, cada um se esforça para produzir, conservar e aumentar seu 

controle sobre as finalidades, os recursos e as competências, as retribuições e as formas de 

dominação sobre os outros. 

 A respeito da constituição de poder nas mudanças sociais e culturais, Pedrosa (2014), 

destaca que a ASCD, por meio da recontextualização das noções de poder em Bajoit (2008), 

apresenta uma categorização para o termo, compreendendo-o como: Poder-Estado; Poder-

Autoridade; Poder-Influência e Poder-Hegemonia. No quadro 2, há uma descrição dessas 

categorias. 

 

Quadro 2 - Dimensão, finalidades e tipo de poder 

 

DIMENSÃO FINALIDADE/TIPO 

 

 
MODO DE PRODUÇÃO 

(administrar a produção de 

riquezas) E POTÊNCIA 

 

O modo de produção envolve a administração da produção e a 

utilização social das riquezas de uma coletividade. Como nem 

sempre as riquezas são suficientes, geram-se conflitos entre as 

classes de gestores e de produtores (pode-se solucionar o problema 

também através da elaboração): aqueles desejam controlar a 

produção em benefício próprio. Quanto ao tipo de força exercida, 

denomina-se PODER-POTÊNCIA. 

 

 

TIPO DE REGIME POLÍTICO 

(administrar a ordem interna) E O 

PODER 

 

A administração de uma ordem interna envolve: legislar (poder 

legislativo) – decidir sobre o permitido e o proibido; julgar (poder 

judicial) – avaliar as condutas conforme as leis; reprimir (poder 

repressivo) – aplicar a decisão do poder judicial; governar (poder 

executivo) – intervir na ordem instituída. Os atores políticos 

envolvidos são as elites estatais e os cidadãos. Neste caso, o tipo de 

coerção é PODER-ESTADO. 

 

 

MODELO DE INTEGRAÇÃO 

SOCIAL (administrar a 

socialização de seus membros) 

AUTORIDADE 

Este modelo dá conta da socialização dos membros da coletividade 

de acordo com as regras que se adotou para o corpo social, como: 

prescrever e incutir as regras; garantir a autoridade da hierarquia; 

avaliar as condutas dos dirigidos e castigar o desvio social. Os 

atores sociais são as hierarquias e os dirigidos. A esta “capacidade 

de obrigar os membros de uma coletividade a conformar-se com 

um modelo de integração” (BAJOIT, 2008, p. 38) chama-se 

PODER-AUTORIDADE.  

TIPO DE CONTRATO 

SOCIAL (administrar o consenso 

e a solidariedade) E A 

INFLUÊNCIA 

Tipo de relação social em que se estabelecem, negociam e 

garantem os compromissos, bem como a existência entre os 

diferentes grupos. Os atores sociais envolvidos são os grupos 

instalados e os grupos minoritários. A relação de coerção que 

envolve, acima de tudo, a negociação é denominada de PODER-

INFLUÊNCIA. 

O MODELO DE ORDEM 

SOCIAL (administrar suas 

relações com outras coletividades) 

E A HEGEMONIA 

Este modelo se refere ao modo de administrar as relações entre as 

coletividades nos âmbitos regional e mundial. Os atores envolvidos 

são: coletividades hegemônicas e coletividades dependentes. A 

relação de coerção, em que a coletividade mais forte impõe (por 
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diplomacia ou guerra) seus interesses políticos e econômicos sobre 

outras, mais fracas, chama-se PODER-HEGEMONIA. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor conforme ideias de Pedrosa (2014, p. 34-35) 

  

 A concretização das categorizações de poder, conforme postulados teóricos da ASCD, 

vai depender da dinâmica das práticas interacionais discursivas, atreladas ao jogo de interesse 

individual e coletivo de atores sociais, demarcando, assim, (re)construção de mudança tanto 

no âmbito social como no cultural.  

 Diante dessa dimensão, os construtos teóricos da ASCD, delimitados pela perspectiva 

da Sociologia para a Mudança Social, apresentam um papel científico que contribui para 

melhor constatação dos eventos sociodiscursivos, fortalecendo o posicionamento crítico e 

reflexivo sobre a (re)construção identitária de atores sociais por meio das múltiplas atividades 

de linguagem.  

 Essa perspectiva teórica da ASCD, a respeito dos aspectos que agenciam a mudança 

sociocultural, pontua uma reflexão que contribui significativamente para o estudo das relações 

sociais de grupos marginalizados, por exemplo, população em situação de rua no contexto 

brasileiro. Isso porque lança lentes de compreensão para a maneira como esses grupos devem 

e podem adotar estratégias e mecanismos que constituam relações de poder no sentido de 

gerir mudança sociocultural, dirimindo laços de dominação, exclusão social e discriminação.   

 Sobre a contribuição da ASCD para o estudo das identidades, empenharemos uma 

discussão na seção que procede. 

 

2.2.2 Nas trilhas das identidades 
 

 

O fenômeno identidade tem sido objeto de estudo de diferentes campos teóricos, por 

meio dos quais é demarcado por concepções e perspectivas analíticas distintas. Nesses 

campos, há sempre uma evocação que caminha em direção a aspectos sociais ou culturais, ao 

caráter da representação coletiva e da identidade como um conjunto de significados 

partilhados, implicados na dimensão social da construção do projeto identitário do sujeito. 

Também não podemos deixar de mencionar que há posições teóricas que defendem a 

construção da identidade individual marcada por um prisma da essencialidade, fato que não 

encontra espaço de ancoragem em nosso posicionamento, haja vista não assumimos essa 

maneira de conceber o trabalho de construção identitária.   
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Na modernidade recente, as ciências sociais e da comunicação enfocam identidade 

como ponto de pauta científica emergente, partindo do entendimento de que, com a 

fragmentação das estruturas sociais em uma infinidade de identidades possíveis, a 

fragmentação e descentramento do sujeito perpassam uma ordem única e se inscreve numa 

dimensão globalizante. 

Na ASCD, o debate sobre identidade fundamenta-se conforme postulados e 

contribuições conceituais da Sociologia para a Mudança Social e dos Estudos Culturais 

(PEDROSA, 2014). Na tentativa de delimitar uma discussão teórica que nos ajude a 

compreender o trabalho de construção identitária de pessoas que estão ou viveram em 

situação de rua em Natal/RN, com foco na exploração analítica de suas histórias de vida, 

primando pela análise sociodiscursiva da forma pela qual elas realizam essa construção, os 

conceitos apresentados compreendem um diálogo da ASCD com alguns autores; de modo 

mais geral, Tejerina (2010), Hall (1996, 2003, 2006) e Castells (2010) e de forma mais 

pontual com Bajoit (2006, 2008, 2012), fato que não impede a inserção de pensamentos de 

outros autores nas searas discursivas sobre o tema.  

Um nome bastante representativo, no campo dos Estudos Culturais, no debate sobre o 

fenômeno da identidade diz respeito ao pensador Stuart Hall. Hall argumenta que “as velhas 

identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, estão em declínio, fazendo 

surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto como um sujeito 

unificado” (HALL, 2006, p. 07). Essa mudança está refletida na evolução histórica da 

concepção de sujeito pela ciência, conforme aponta Hall (2006). O autor aborda três 

concepções de identidade: a identidade do sujeito do iluminismo; a do sujeito sociológico e a 

do sujeito pós-moderno. 

 Não comungamos com os postulados teóricos do autor quando este concebe 

identidade como um processo oriundo da essência interior do sujeito, sujeito unificado 

(identidade do sujeito do iluminismo) ou como uma característica adquirida/herdada por meio 

da influência da convivência com outros indivíduos, tido como modelos a ser seguidos, por 

exemplo, seus pais (identidade do sujeito sociológico). 

Somos adeptos ao pensamento de Hall (2006) quando frisa que, na pós-modernidade, a 

identidade de um sujeito reflete processos de socialização de natureza diversa, fato que 

contribui para que ele, o sujeito, assuma várias identidades, que por seu turno, são 

fragmentadas, múltiplas e, algumas vezes, até contraditórias. Esse modo de entender a 

construção da identidade de um sujeito evidencia a contribuição dos processos de 
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subjetividade agenciados por interesses particulares e coletivos diante do mundo social em 

constante processo de transformação que engendra as diversas formas de vida, fato que 

corrobora decisivamente para a fragmentação do sujeito. 

À medida que os sistemas de significação e representação cultural se multiplicam, o 

sujeito se defronta com uma multiplicidade de identidades possíveis, com as quais pode 

identificar-se (pelo menos temporariamente).  

O avanço por que passa a sociedade reflete novas identidades individuais e coletivas. 

Esse fato enfraquece a noção equivocada de que carregamos apenas uma identidade. A esse 

respeito, Hall aponta que “se sentimos que temos uma identidade unificada desde o 

nascimento até a morte, é apenas porque construímos uma cômoda estória sobre nós mesmos 

ou uma confortadora ‘narrativa do eu’” (HALL, 2006, p. 13). 

 O pensamento do autor nos faz entender que a identidade na modernidade tornou-se 

problemática, pois vivemos um tempo de um sujeito de identidades fragmentadas e múltiplas 

que põe em questão uma série de certezas firmadas. O autor ainda destaca: 

 

As identidades, concebidas como estabelecidas e estáveis, estão 

naufragando nos rochedos de uma diferenciação que prolifera. Por todo o 

globo, os processos das chamadas migrações livres e forçadas estão 

mudando de composição, diversificando as culturas e pluralizando as 

identidades culturais doa antigos Estados-nação dominantes das antigas 

potências imperiais e, de fato do próprio globo. Os fluxos não regulados 

de povos e culturas são tão amplos e tão irrefreáveis quanto os fluxos 

patrocinados do capital e da tecnologia (HALL, 2003, p. 44). 
 

As ideias do autor nos direcionam a compreender que vivenciamos o conceito de 

identidade que permite tratá-la não de maneira essencialista, mas relacional; não como algo 

acabado, mas como processo em andamento, espelhando as múltiplas dimensões das 

mudanças socioculturais pelas quais passam os sujeitos nos tempos de fluidez e relações 

líquidas. 

 Ao discorrer sobre identidade cultural, Hall argumenta: 

 

As identidades culturais são pontos de identificação, os pontos instáveis 

de identificação ou sutura, feitos no interior dos discursos da cultura e 

história. Não uma essência, mas um posicionamento. Donde haver 

sempre uma política da identidade, uma política de posição, que não 

conta com nenhuma garantia absoluta numa “lei de origem” sem 

problemas, transcendental (HALL, 1996 p. 70). 
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O conceito de identidade cultural como posicionamento evidencia a natureza mutável 

da identidade do sujeito mediante sua inserção na dinâmica social. Assim, a estabilidade da 

identidade cultural passou a ser testada a partir do processo migratório de culturas, 

possibilitada principalmente para diminuição da relação tempo/espaço como tão bem aborda 

Giddens (2002). 

Em Tejerina (2010), também podemos visualizar um debate sobre a construção da 

identidade. O autor deixa bem claro que para ele o conceito de identidade individual diz 

respeito a uma combinação de três processos diferentes.  

Em primeiro lugar, a identificação do meio em que circunda um indivíduo, que é 

um proceso constante desde os primeiros momentos de vida. Em segundo lugar, ao mesmo 

tempo que identificamos o meio, somos identificados por ele. A sociedade nos define em 

função de nosso gênero, origem, idade ou classe social. A terceira fase desse processo é a 

identificação com o meio: amigos, parentes, colegas, ídolos.  

Tejerina (2010) advoga que um indivíduo pode manter identidades distintas: padre, 

esposo, executivo, católico, alemão. Cada indivíduo possui uma identidade múltipla ou uma 

multiplicidade de identidades. O termo identidade múltipla é, para o autor, o que melhor 

descreve a identidade social de uma pessoa. 

 O autor argumenta que junto à identidade pessoal, os grupos também proporcionam 

uma identidade coletiva, isso porque os laços que vinculam os indivíduos a outros se formam 

através de processos de interação. Nessas relações sociais, os indivíduos interiorizam aspectos 

culturais, definições da realidade, sistema de orientação e interpretação de suas ações que, ao 

serem compartilhados, geram sentimento de comunidade. Nesse processo, não se produz 

confronto entre identidade coletiva e identidade pessoal, pelo contrário, a identidade do eu e 

do grupo mantêm uma relação de complementariedade. 

Sobre o conceito de identidade coletiva, Tejerina (2010) aborda que sua construção 

reflete um sentimento de pertencimento compartilhado pelos membros de um grupo ou por 

vários grupos, através do que é interpretado e definido da realidade, orientada pelas ações dos 

que participam desse sentimento. Por último, o autor apresenta que o processo de construção e 

manutenção da identidade coletiva implica as seguintes características: 

a) Um aspecto relevante de toda identidade é sua dimensão dinâmica, sendo 

menos um estado final que um processo constante de criação e 

reprodução; 

b) O pertencimento dos indivíduos a uma sociedade ou grupo social, como a 

sua exclusão, são reguladas por uma identidade coletiva. 
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c) A questão central não está em identificar os papéis objetivos e imutáveis 

sobre os que repousam a identidade coletiva. O problema da identidade 

dos grupos deve começar desde a consciência ou representação que os 

membros têm de si mesmos ou da representação que um determinado 

observador pode ter de um grupo concreto. 

 

d) Aqueles elementos simbólicos, capazes de darem significação social às 

ações dos indivíduos e converterem a significação em algo 

compartilhado, constituem o mais central de todo grupo social, aquele 

sobre o qual repousa a especialidade de toda sociedade, o centro 

simbólico ordenador da ação.  

 

e)  Os atributos comuns nos quais se fundamentam a identidade de um grupo 

social são convertidos pelos atores sociais em categorias de destaque e 

identificação. Através dos atributos comuns seus membros se auto-

identificam e são identificados por outros (TEJERINA, 2010, p.116-117). 
 

Nas ideias do autor, a concepção de identidade coletiva é proveniente do entendimento 

de que ela (a identidade) não é algo puramente simbólico – que pertence ao mundo dos 

símbolos e das interpretações -, também pertence ao mundo das práticas sociais, um 

pertencimento que agrega sentimentos de estar, mover-se e construir juntos vínculos, cadeias, 

significações vivenciadas na trama das relações sociais.    

Na mesma esteira de discussão que contempla as relações sociais como palco para o 

enredo da construção de identidades, Bajoit (2006) aponta que é através da prática das 

relações sociais que os indivíduos socializam-se e constroem as suas identidades coletivas, 

que, por seu turno, são atravessadas por tensões existenciais que os indivíduos geram para 

construir a sua identidade pessoal. O autor argumenta que “é o trabalho de construção das 

identidades individuais que constitui o princípio central de explicação das condutas sociais” 

(BAJOIT, 2006, p. 173). 

Para Bajoit, “a identidade pessoal é o resultado, sempre provisório e evolutivo, de um 

trabalho do ser humano sobre si mesmo, a que chamamos ‘trabalho do sujeito’ ou ‘auto-

gestão relacional’ ou, ainda, ‘trabalho de construção identiária’” (BAJOIT, 2006, p. 174). 

Esse trabalho realizado pelo ser humano, dada a sua transitoriedade, perpetua-se pelas crises e 

dúvidas por que passam os sujeitos, desembocando em anseios e perspectivas que eles 

pretendem alcançar por meio da mobilização de “recursos” (materiais e psíquicos) à sua 

disposição.  

Bajoit (2012), a fim explicar como o indivíduo gerencia a capacidade de ser sujeito de 

si mesmo, aponta uma abordagem investigativa denominada de teoria socianalítica. Para 
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explicar melhor o caminho adotado pelo indivíduo para tornar-se sujeito de si mesmo, o 

sociólogo mencionado aborda oito hipóteses, conforme quadro a seguir.  

 

Quadro 3 – Descrição das hipóteses da socianálise 

  HIPÓTESES DA SOCIANÁLISE 

1 Atribuição de um 
destino social 

A prática das relações sociais, socializando o indivíduo, o 

incita a engajar-se num destino social. 

2 Formação das 
expectativas 
relacionais 

O engajamento no seu destino social desperta nele 

expectativas relacionais de reconhecimento social e de 

realização pessoal: algumas são satisfeitas, outras são 

menos, ou não o são. 

3 Formação da 
identidade pessoal 

As expectativas satisfeitas formam o núcleo central da sua 

identidade; aquelas que são insatisfeitas alimentam 

tensões existenciais nas zonas periféricas dessa 

identidade. 

4 Mal-estar 
identitário 

Certas condições fragilizam a sua identidade e produzem 

mal-estares identitários que o incitam a questionar 

novamente o destino no qual ele está engajado. 

5 Narrativa do 
sujeito 

O indivíduo constrói então uma narrativa do sujeito, pela 

qual ele explica para si mesmo o seu mal-estar identitário 

e projeta o que ele considera fazer para o aliviar. 

6 Razões do sujeito: 
motivações e 

resistência 

Ele constrói as razões do sujeito: as suas motivações para 

passar ao ato e as resistências que se lhe opõem. 

7 Processos de 
libertação 

Ele implementa recursos psíquicos que enfraquecem as 

suas resistências e lhe permitem executar atos 

libertadores. 

8 Práticas das 
relações sociais 

Ele passa ao ato: ele redefine mais ou menos 

profundamente as suas relações sociais... ele paga o preço 

da sua libertação sempre parcial. 

 

 
Elaborado pelo autor conforme ideias em Bajoit (2012) 

 

A respeito da primeira hipótese, Bajoit nos chama atenção para a falta de precisão no 

conceito da expressão destino social, destacando que, com os dados empíricos de suas 

pesquisas, o termo vem constantemente sendo reformulado no quadro de sua teoria 

socianalítica. Entretanto, o autor argumenta que a atribuição de um destino social implica 

levar o indivíduo a se engajar num foco de realização, cuja maior preocupação é a busca pelo 

reconhecimento social atendendo as expectativas que o outro esperava dele.  
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Bajoit explica que a atribuição de um destino social advém das práticas de 

socialização com outros indivíduos, dentre eles pais, professores, etc. Ainda acrescenta que a 

socialização com o outro pode até causar a atribuição de um destino social negativo quando o 

indivíduo não recebe por parte daqueles que fazem parte do seu ciclo de socialização 

nenhuma formação/orientação que lhe permita atender e/ou corresponder às expectativas dos 

seus pares e/ou da sociedade. O destino social, segundo o autor, representa o estado zero do 

indivíduo sujeito de si mesmo.   

 A segunda hipótese está associada à formação das expectativas relacionais, fato que 

coloca o indivíduo frente as suas demandas pessoais e a obtenção de reconhecimento social. 

Nesse momento, nas relações sociais com o outro, o indivíduo procura contribuir, espera 

retribuições e aprovações diante de seus vínculos de relação social, surgindo, assim, 

expectativas que podem ser atendidas ou não. 

 Formação da identidade pessoal representa a hipótese 3. Nessa hipótese, o autor 

defende que a abordagem socianalítica intenta verificar o trabalho de construção identitária 

pessoal mediante as expectativas que foram criadas pelo indivíduo no seio de suas relações 

sociais. As expectativas que foram correspondidas, as que sinalizam os desejos pessoais 

alcançados e a obtenção de reconhecimento dos outros, constituem o centro da identidade 

pessoal, e aquelas que não foram atendidas acabam por gerar algumas tensões no processo de 

construção da identidade.  

 A quarta hipótese cobre os mal-estares identitários. Eles estão ligados às condições 

que geram fragilidades aos indivíduos, levando-os a refletir sobre o destino com o qual se 

engajaram. Segundo Bajoit, podemos entender por mal-estar todo o sofrimento que provoca o 

aumento da tensão existencial fruto das expectativas insatisfeitas, não realizadas no cerne das 

práticas de socialização. O mal-estar ocorre quando certas condições comprometem cada vez 

mais a conjugação da realização pessoal e o reconhecimento por parte dos outros indivíduos. 

É exatamente o surgimento do mal-estar que coloca o indivíduo numa posição desafiadora, 

ele precisa assumir atitudes que gerem a condição de ser sujeito de si mesmo. Isso exige dele 

a capacidade de questionar suas condições de vida e promover novas condições para construir 

sua identidade.  

 A hipótese 5 traz para o bojo da discussão a condição que o indivíduo pode adotar para 

aclarar as razões de seu mal-estar identitário, a saber, a construção de narrativas do sujeito, do 

“eu”, cuja intenção é explicar para si as raízes de suas tensões existenciais, seus mal-estares 

identitários.  
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Na hipótese 5, o indivíduo se encontra na seara da constituição do indivíduo sujeito de 

si mesmo, o que lhe exige a tomada de estratégias para gerir recursos na intenção de resolver 

seu mal-estar. Esse fato exige que o indivíduo coloque em ação suas capacidades de 

reflexividade e de expressividade, visando o reconhecimento social e a sua realização pessoal.  

Na posição de indivíduo sujeito de si mesmo, novos projetos de vida são construídos. 

Há maior engajamento com questões ético-políticas que podem legitimar novas posições 

sociais, há também um desejo maior para com o comprometimento e cooperação voltados a 

causas coletivas. Nessa condição, o indivíduo se constitui como sujeito ativo, de ação, 

problematizando e questionando sua convivência social mediante a construção de narrativa 

identitária que lhe permite projetar o futuro e aliviar suas tensões existenciais.    

Bajoit (2012) destaca que, nas narrativas, o sujeito dispõe de duas capacidades 

psíquicas para agir: capacidade reflexiva e capacidade expressiva. Por meio dessas 

capacidades, o sujeito interpõe sobre as amarras estruturais (sociais e culturais), sobre as suas 

relações e as suas condutas: ele gere o seu condicionamento, ele decide, em parte, o que faz, 

diz, pensa e mesmo o que sente, produzindo narrativas do “eu”, tornando-se indivíduo sujeito 

de si mesmo (BAJOIT, 2012). As narrativas do “eu” podem ser classificadas em: narrativas 

de compreensão e narrativas de alívio. 

 Nas narrativas de compreensão, o indivíduo busca compreender, explicar para si 

mesmo o que lhe aconteceu, racionalizando as suas tensões existenciais e tomando 

consciência das forças embutidas no seu inconsciente. Por meio da racionalização, ele pode 

justificar que as razões de suas tensões existências não são de sua responsabilidade, 

atribuindo-as aos outros, à natureza humana ou a forças incontroláveis. Quanto à consciência, 

ele situa em si mesmo os motivos das tensões, invocando seja um traço inato seja um traço 

adquirido pela prática das suas relações sociais.  

Sob a ótica do mesmo autor, nas narrativas de alívio, o indivíduo objetiva realizar uma 

avaliação do seu mal-estar, levantando a possibilidade de desistir de satisfazer as expectativas 

relacionais com as quais se sente frustrado, de compensar a insatisfação de uma pela 

satisfação da outra ou de perseverar no seu esforço para obter o que ele espera. A figura 6 

apresenta um esquema de representação das narrativas do sujeito, narrativas do “eu”.   
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Figura 6 - Esquema de representação das narrativas do sujeito, narrativas do "EU" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Bajoit (2012) 

 

As narrativas do “eu” figuram-se como atividades mentais (FAIRCLOUGH, 2006), 

utilizadas pelos sujeitos para refletir sobre as condições que fragilizam a sua identidade, que 

produzem mal-estares identitários; são atividades que o incitam a questionar o seu destino 

social no qual está engajado. Neste sentido, concordamos com Pedrosa (2014) quando afirma:  

 

O sujeito é resultado de sua prática de relações sociais, e não uma essência 

do homem, e, acima de tudo, ele se constrói discursivamente quando assume 

a linguagem nesta constante relação linguagem-sociedade, mediada por todo 

um trabalho cognitivo sobre si mesmo, sobre o outro e sobre o mundo 

(PEDROSA, 2014, p. 44). 

 

 Voltando para a explicação sobre as hipóteses, frisamos que na hipótese 6, estamos diante 

das capacidades reflexiva e expressiva do sujeito expressas em forma de razões para agir 

sobre si, ou seja, para criar um projeto de ação, cuja execução é garantida pelas motivações e 

distanciamento de suas resistências, legitimando seus direitos, suas escolhas e sua 

autenticidade e singularidade. Na hipótese 6, vale ressaltar que o termo resistência assume um 

sentido negativo intrínseco a uma condição interiorizada no indivíduo. É como se fosse uma 

espécie de medo que corrói o desejo de realização pessoal e reconhecimento social, 

enfraquecendo seu projeto de ação. Em síntese, é mais ou menos o desejo de querer alcançar 
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algo, mas ao mesmo tempo teme não se sentir capaz, não reconhecer as condições favoráveis 

para o alcance do que planejou.  

 Legitimação de direitos, livre arbítrio de escolhas e da vontade, adoção de um projeto 

de vida compatível às potencialidades e dons dos indivíduos são as expressões marcantes no 

itinerário da construção das razões do sujeito. Nessa trajetória, o indivíduo agrega três ordens 

de razões: legitimidade das suas motivações, vontade de intervir nas suas motivações e a 

necessidade das suas motivações. 

 Quanto à hipótese 7, explicitamos que o indivíduo faz o gerenciamento de recursos 

psíquicos, tomando como forças motrizes as suas capacidades de expressividade e de 

reflexividade. Esse fato lhe garante atenuar as suas resistências de fazer valer seus projetos de 

vida, direitos, valores. Também fortalece suas energias motivacionais sempre pensando em 

reverter o quadro do seu mal-estar identitário. Tudo isso contribui para que o indivíduo passe 

ao ato e se liberte das amarras sociais. 

 Por último, passemos à hipótese 8 da teoria da socianálise. Nessa fase, o indivíduo 

assume a posição social de ator. Segundo Bajoit,  

 

Ele age sobre os outros, ele ataca as resistências externas, para tentar melhor 

satisfazer as suas expectativas relacionais, resolver as suas tensões 

existenciais e assim, alargar o núcleo central da sua identidade. Para realizar 

o seu projeto, precisa da solidariedade dos outros e deve, o mais das vezes, 

entrar em conflito com eles: ele redefine então as suas relações sociais 

(BAJOIT, 2012, p. 31). 

 

Argumentamos que a perspectiva teórica da socianálise de Bajoit (2012) busca 

compreender, a partir da capacidade reflexiva e expressiva do indivíduo, como ele orienta e 

dá sentido às suas condutas rumo à posição de sujeito de si mesmo. No processo de análise, 

indaga-se como, em quais condições e segundo quais processos o indivíduo gerencia os 

fatores que são favoráveis à sua posição social.  

Ainda a respeito da construção da identidade, Bauman destaca:   

 

O anseio por identidade vem do desejo de segurança, ele próprio um 

sentimento ambíguo. Embora possa parecer estimulante no curto prazo, 

cheio de promessas e premonições vagas de uma experiência ainda não 

vivenciada, flutuar sem apoio num espaço pouco definido, num lugar 

teimosamente, perturbadoramente “nem-um-nem-outro”, torna-se, a 

longo prazo, uma condição enervante e produtora de ansiedade. Por outro 

lado, uma posição fixa dentro de uma infinidade de possibilidades 

também não é uma perspectiva atraente. Em nossa época líquido-
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moderna, em que o indivíduo livremente flutuante, desimpedido, é o 

herói popular, “estar fixo” - ser identificado de modo inflexível e sem 

alternativa - é algo cada vez mais malvisto (BAUMAN, 2005 p. 35). 

 

Compreendemos que tanto para Bajoit quanto para Bauman, o trabalho de construção 

da identidade está calcado na configuração momentânea da conjuntura social, nas relações 

sociais, nas perspectivas que alimentam planos de vida dos sujeitos, compreendidos como “a 

capacidade do indivíduo de questionar suas tensões existenciais” (BAJOIT, 2008, p. 162). 

 Bajoit (2006) destaca que diante da construção da identidade pessoal, o indivíduo 

procura alcançar três perspectivas: 

 

a) O sentimento de realização pessoal: o indivíduo procura conciliar o que 

ele é, os compromissos que assume consigo mesmo – identidade 

comprometida -, com o que ele teria querido ser, os desejos de auto-

realização, conscientes ou não, que sente no fundo de si mesmo – 

identidade desejada -, sendo que o sentimento de realização pessoal é o 

produto desta conciliação; 

b) O sentimento de reconhecimento social: ele também procura conciliar a 

sua identidade comprometida, com o que ele pensa que os outros esperam 

dele, o que ele julga que eles lhe atribuem fazer e ser – identidade 

atribuída; o sentimento de reconhecimento social é o produto desta 

conciliação; 

c) O sentimento de consonância existencial: ele procura, por fim, conciliar a 

sua identidade desejada com a sua identidade atribuída, para que não haja 

demasiada distância entre o que ele queria para si mesmo e o que ele acredita 

que os outros esperam dele; o sentimento de consonância existencial é o 

produto dessa conciliação (BAJOIT, 2006, p. 174-175). 

  

Podemos reconhecer, a partir de uma classificação flexível e aberta, que essas 

expectativas geram um quadro tipológico de esferas identitárias, denominadas de: esfera 

identitária atribuída, esfera identitária comprometida e esfera identitária desejada e se 

articulam às zonas de tensões vividas pelo sujeito diante do trabalho de construção identitária. 

À frente, a figura traz a representação dessas zonas articuladas às zonas de tensão. 
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Figura 7 - Esferas identitárias e zonas de tensão 

 

Fonte: BAJOIT, 2009. p. 14. 

 

Pedrosa (2013), parafraseando os estudos de Bajoit, ao abordar as zonas, apresenta um 

quadro autoexplicativo, agregando as zonas de tensões em três grandes grupos. 

 

Quadro 4 - Zonas de tensão 

Tensão de conformismo Tensão de marginalização Tensão da anomia 

Z3: zona de submissão  

 

resulta “do que o indivíduo se 

obriga a ser ou a fazer” a fim de 

responder ao que os outros 

esperam dele, ou seja, o 

reconhecimento social. 

Sujeito conformista. 

 

Z2: zona de desvio 

 

A tensão também pode ser 

suscitada a partir“do que ele é ou 

faz para responder aos seus 

desejos” de realização pessoal, 

embora ele saiba ser isto 

contrário ao que os outros 

esperam dele. 

 

Z4: zona de autodestruição 

 

A tensão pode vir também do que ele é 

ou faz, mesmo sabendo ou sentindo que 

isso é contrário aos seus desejos de 

realização e contrário também às 

expectativas dos outros. 

Z6: zona dos desejos reprimidos 

 

Quando a tensão vier  “do que 

ele desiste de ser ou fazer” 

mesmo respondendo aos seus 

desejos (conscientes ou 

inconscientes), mas que ele 

acredita não atende às 

expectativas dos outros. 

 

Z5: zona de insubmissão 

 

Opostamente, a tensão pode vir 

“do que ele se recusa a ser ou a 

fazer”, que responderia àquilo 

que ele acredita estaria 

atendendo às expectativas dos 

outros, no entanto ele sabe ser 

adverso aos seus desejos. 

Z7: zona de inibição.  

 

Contrariamente, a tensão pode ser 

resultado do que ele não é ou não faz, 

mesmo que isso estaria em 

conformidade com as expectativas dos 

outros e suas próprias expectativas de 

realização pessoal. 

 

 

 

Z3 e Z6 

 

As duas tensões (Z2 e Z5),  

 

Z4 e Z7 
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Em conjunto, essas duas tensões 

produzem uma tensão 

existencial de conformismo 

(Bajoit, 2013). 

em conjunto, derivam uma 

segunda forma de mal-estar 

identitário: uma tensão 

existencial de marginalização. 

Em conjunto, as duas tensões causam 

na identidade uma terceira forma de 

mal-estar identitário: uma tensão 

existencial de anomia. 

 

Fonte: Pedrosa (2013, p. 10) 

 

Ainda sobre as esferas identitárias, é preciso mencionar que cada uma configura uma 

tela de tipos de sujeito, conforme demonstra a figura 8. Frisamos que a tipologia apresentada 

na sequência não se define como um espaço fixo, uma certa estabilidade, essencialidade do 

sujeito em forma de um engessamento de sua identidade. Adotar esse posicionamento, é fazer 

cai por terra toda a nossa posição assumida nesta tese sobre a construção da identidade.  

Ela, a tipologia, retrata uma possibilidade flexível, aberta à inserção de novas 

constatações de postulados teóricos mediante processos analíticos de dados empíricos que 

circundam a vida social do sujeito. Logo, figurando uma condição didática de apresentação, o 

quadro tipológico em questão pode, a qualquer momento, ser atualizado conforme as 

múltiplas mutações inerentes à identidade individual, coletiva, explicitando cada vez mais o 

caráter múltiplo, flexível e líquido do fenômeno identidade.  
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Figura 8 - Modos de auto-gestão relacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Bajoit (2006, p. 211) 

 

Pedrosa (2014), parafraseando Bajoit (2008), destaca que: 

 

a) Sujeito conformista – escolhe que é melhor submeter-se, pois não 

suporta a denegação de um reconhecimento social ou da aprovação de seus 

pais, dos outros, das instituições; quando ele prefere os valores tradicionais e 

seguros (religiosos, étnicos, nacionais, familiares, etc.); 

b) Sujeito adaptador – convence-se de que é melhor se situar no meio 

termo, atender às expectativas das instituições, dos pais, etc., e também o 

que ele deseja para si mesmo;  
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c) Sujeito rebelde – persuade-se de que o que é esperado dele não é legítimo 

e prefere uma desaprovação social, opondo-se às expectativas dos outros; 

d) Sujeito consequente – compromete-se com suas escolhas, assume as 

consequências (mesmo externas) até o fim do que ele elegeu; 

e) Inovador – assume uma atitude mais flexível, é mais adaptável, mais 

pronto para autocrítica e mais disposto a renovar seus projetos, mesmo que 

para isso precise voltar ao ponto zero; 

f) Sujeito pragmático – combina esses dois extremos, isto é, adapta-se, mas 

também permanece fiel as suas decisões anteriores; orientando-se pelas 

circunstâncias, pelas oportunidades ou, mesmo, pelos obstáculos, ele pouco 

modifica seus fins e seus meios, tenta viver a vida que tem e a que deseja. 

g) Sujeito autêntico – ambiciona viver em conformidade com seus ideais, 

desejos, projetos. Define atingir o “que é” e aonde quer chegar como sendo 

prioridade em suas decisões, quer ser verdadeiro; 

h) Sujeito altruísta – resolve negar a si mesmo em prol do outro; 

i) Sujeito estrategista – tenta conciliar as duas situações acima descritas, ou 

seja, conciliar a autenticidade e o altruísmo (PEDROSA, 2014, p 39-42) 

  

 Bajoit (2006) destaca que quando as expectativas, parcial ou totalmente, não são 

alcançadas, o indivíduo passa a viver um mal-estar, concebido como “tensão-existencial”. 

A tensão-existencial leva o indivíduo a sofrer de uma denegação de reconhecimento 

social, compreendido por ele como direitos: o direito de dispor livremente do seu corpo, o de 

beneficiar-se de um tratamento igual ao dos outros; e o de participar – ser integrado – numa 

comunidade social (sujeito denegado).  

Também ele pode sofrer de uma denegação de realização pessoal, incutida no não 

reconhecimento de si mesmo naquilo que é (e foi), naquilo que faz (e fez), (sujeito dividido).  

Por último, há o sofrimento causado pela dissonância existencial, quando o indivíduo 

não consegue fazer com que os outros aceitem as suas expectativas, nem a aderir; nem a fazer 

seus os constrangimentos instituídos pelas normas sociais (sujeito anómico).    

 A conciliação entre as três esferas identitárias é resultado de um trabalho constante do 

indivíduo, que, gerindo as suas relações com os outros e consigo mesmo, constrói a sua 

identidade pessoal – o seu “Eu”. Essa construção insere-se num processo evolutivo constante, 

“é constituída pelas ‘escolhas’, as arbitragens, os compromissos (voluntários ou não, 

conscientes ou não) que o indivíduo realizou ao longo da sua vida” (BAJOIT, 2006, p. 183), é 

construída, também, podemos destacar, pelas relações de poder que o indivíduo exerce nas 

práticas sociais. Isso porque essas relações figuram uma consolidação de interesses mútuos, 

agenciadas por um processo evolutivo, transitório e constante.   

 Embora o foco de Bajoit (2006) recaia no trabalho de construção da identidade 

pessoal, o autor apresenta importantes teorizações sobre as identidades coletivas. Sobre esse 
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ponto, ele destaca que os processos de socialização vivenciados pelos indivíduos formam as 

identidades coletivas, ou seja, “os indivíduos que partilham as mesmas convicções, os 

mesmos interesses, os mesmos afetos e/ou os mesmos hábitos, em resumo, as mesmas marcas 

sociais, têm tendência a reconhecer-se entre si (BAJOIT, 2006, p. 150).  

Ainda na esteira de discussão sobre identidade, Manuel Castells tem contribuído com 

o debate científico voltado para esse assunto. Teorizando sobre a construção da identidade 

coletiva pelo viés das relações de poder, Castells (2010), na obra O poder da identidade, 

propõe três categorizações inerentes à identidade coletiva, apresentadas no quadro que 

aparece na sequência.  

Argumentamos que, nesta tese, fazemos alusão ao debate apresentado por Castells 

(2010), entretanto, o nosso olhar a respeito do posicionamento do autor volta-se para que 

pensemos também sobre essa teorização na perspectiva da construção da identidade 

individual, posto que, uma vez que tratamos cientificamente apenas da análise do trabalho de 

construção identitária individual de pessoas que viveram ou estão em situação de rua em 

Natal/RN, achamos pertinente essa abordagem de aplicação teórica, haja vista apresenta uma 

grande contribuição para o estudo das identidades no contexto atual da sociedade.  

Frisamos que essa escolha e reposicionamento de postulados teóricos não se 

inscrevem numa zona de choque configurada por nossa perspectiva e a visão do autor, mas se 

constituem como um diálogo possível a respeito do modo de produzir conhecimento revestido 

pela natureza transdisciplinar dos diversos campos do saber, característica que assumimos em 

nossa investigação quando transitamos por diferentes áreas de estudos. Também por 

entendermos que as teorizações sobre identidade coletiva é, antes de tudo, um reflexo do 

processo constitutivo da identidade individual.  

Embora o posicionamento de Castells espelhe uma preocupação voltada para o 

coletivo, o autor não deixa de elucidar pertinentes articulações com a perspectiva da 

construção da identidade individual, fato que pode ser comprovado por meio do seu 

pensamento quando menciona que “para um determinado indivíduo ou ainda um ator coletivo, 

poder haver identidades múltiplas” (CASTELLS, 2010, p. 22). O autor ainda teoriza que a 

construção da identidade reflete um processo de construção de significados.   

Passemos ao quadro com as teorizações do autor.  
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Quadro 5 - Categorizações de identidades segundo as relações de poder 

 

Identidade Legitimadora 

“Introduzida pelas instituições dominantes da 

sociedade no intuito de expandir e racionalizar sua 

dominação em relação aos atores sociais” 

(CASTELLS, 2010, p. 24). 

 

 

 

Identidade de Resistência 

“Criada por atores que se encontram em 

posições/condições desvalorizadas e/ou 

estigmatizadas pela lógica da dominação, 

construindo, assim, trincheiras de resistência e 

sobrevivência com base em princípios diferentes 

dos que permeiam as instituições da sociedade, ou 

mesmo, opostos a estes últimos” (CASTELLS, 

2010, p. 24). 

 

Identidade de Projeto 

“Quando os atores sociais, utilizando-se de qualquer 

tipo de material cultural ao seu alcance, constroem 

uma nova identidade capaz de redefinir sua posição 

na sociedade e, ao fazê-lo, de buscar a 

transformação de toda a estrutura social” 

(CASTELLS, 2010, p. 24). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Castells (2010) 

 

 

Recontextualizando a perspectiva teórica do autor, apropriando-nos da nomenclatura 

adotada por ele para as identidades coletivas, apostamos num reposicionamento desses termos 

para o eixo da identidade individual. Para justificar o nosso posicionamento e compreensão a 

respeito desse deslocamento, ancoramo-nos nos efeitos de sentido que emergem dos nossos 

dados empíricos, quando sinalizam uma teia de significados que se imbricam com a 

perspectiva de identidade assumida por Castells, especialmente, a identidade de resistência e 

de projeto, porém tematizada pelo viés da identidade individual. No capítulo analítico deste 

empreendimento científico, o leitor terá condição de visualizar com mais propriedade a 

natureza desse debate teórico.  

Neste sentido, posicionamo-nos dizendo que uma identidade individual legitimadora 

ancora a capacidade de o sujeito gerir relações sociais que situam o indivíduo como um 

sujeito de poder requerendo a prática legítima de seus direitos, condições de vida, sendo capaz 

de influenciar outros indivíduos diante dos seus anseios e perspectivas rumo a ganhos 

coletivos.   

Pensando na identidade individual de resistência, retomamos nosso pensamento a 

respeito da categoria social resistência debatida em outros contextos desta tese, advogando 
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que essa identidade tende a corroborar para a tomada de mecanismos e relações de poder que 

figuram um processo reflexivo e dialógico diante das diversas formas de subjugação da vida 

social, potencializado pela capacidade do sujeito de criar cadeias e vínculos sociais 

legitimadores de uma vontade e desejo de mudança sociocultural. 

Quanto à perspectiva de identidade individual de projeto, queremos acreditar que está 

associada à adoção de recursos (material, cognitivo, afetivo, relacional) que venham a 

(re)posicionar os sujeitos na sociedade mediante as estratégias de emancipação e 

empoderamento cidadão adotadas para alcançar suas metas, anseios e novas perspectivas de 

vida, diminuindo ou até anulando os efeitos das agruras sociais e suas tensões existenciais.  

Essas identidades, coletivas e individuais, pressupõem um trabalho reflexivo e 

compreendem uma construção social e dinâmica motivada pelos significados que agenciam a 

vida em sociedade. A esse respeito, Canclini (2005) menciona que os significados que 

permeiam a identidade pessoal acontecem em forma de uma construção imaginária que se 

narra, conforme já destacamos quando abordamos as narrativas do “eu”, que instauram o 

trabalho de construção identitária individual. 

Na intenção de dar maior visibilidade ao posicionamento teórico dos autores evocados 

no debate sobre identidade, elaboramos um quadro que sumariamente traz a representação de 

conceitos-chaves. Passemos à discussão apresentada no quadro que segue. 

 

QUADRO 6 – Representação sumária de conceitos-chave sobre identidade 

 

AUTORES POSICIONAMENTO CAMPO DE ESTUDO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stuart Hall 

Há duas posições sobre identidade: 

 

 Posição Essencialista: Defende que a 

identidade é marcada pela essência, 

estabilidade, neste caso, há um 

sujeito unificado. 

 Posição cultural, sociológica: 

Advoga que a identidade reflete um 

processo de construção, matizado 

pela flexibilidade das estruturas 

sociais, fato que evoca um sujeito 

marcado por identidades 

fragmentadas, descentradas e 

múltiplas. Logo, a construção da 

identidade é determinada pelas ações 

mútuas entre os indivíduos nas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estudos Culturais 
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diversas esferas e práticas sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tejerina 

 Argumenta que a identidade associa-

se a um processo constante, reflexo 

das condições de socialização do 

indivíduo com o meio social e com 

outros indivíduos na dinâmica da 

interação social. 

 Defende a identidade como um 

fenômeno múltiplo. 

 Advoga que entre a identidade 

individual e a coletiva há um laço de 

complementariedade, configurado 

por influências mútuas. 

 

 

 

 

 

 

 

 Movimentos Sociais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajoit 

 Assume a tese de que o trabalho de 

construção de identidade dá-se na 

prática das relações sociais, 

atravessado por tensões existências 

dos indivíduos. Esse trabalho, 

tematizado pelas capacidades 

reflexiva e expressiva do sujeito, 

gera explicação para as condutas 

sociais. 

 Defende que a identidade pessoal é o 

resultado de um trabalho do 

indivíduo sobre si mesmo, marcado 

por uma condição provisória e 

evolutiva. 

 Aceita que a identidade pessoal 

evoca crises e dúvidas dos sujeitos, 

fato que os projetam para novas 

exigências nas relações sociais com 

foco na sua realização pessoal, 

reconhecimento social, consonância 

existencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sociologia para a 

Mudança Social 

 

 

 

 

 

Castells 

 Teoriza que a identidade filia-se a 

um processo de construção de 

significados, revestidos por 

elementos sociais simbólicos, os 

quais determinam as finalidades das 

ações dos indivíduos e grupos 

sociais. Diante disso, a identidade 

organiza significados e assume uma 

dimensão múltipla e fragmentária.  

 Concebe que a identidade é conjunto 

de significado e experiência de um 

grupo social. 

 Defende que a natureza múltipla da 

identidade, individual ou coletiva, 

 

 

 

 

 

 

 

 Teoria da mudança 

social 
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ancora-se na tensão e contradição de 

sua autorepresentação na ação social.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor com foco em Hall (1999, 2003, 2006), Tejerina (2010), Bajoit 

(2006, 2008, 2012) e Castells (2010) 

 

A partir dessas postulações teóricas sobre a questão da identidade, posicionamo-nos 

argumentando que a construção da identidade individual e coletiva reflete vivências sociais 

partilhadas na interação entre sujeitos, conferindo-lhes possibilidade de refletir sobre a 

dinâmica movediça da vida social dado seu estado sempre flexível, múltiplo e contínuo.  

Considerando os posicionamentos teóricos apresentados, destacamos que o marco 

teórico principal para nossas ações analíticas advém do pensamento de Bajoit (2006, 2008, 

2012) sobre o trabalho de construção identitária.    

Com foco na abordagem da ASCD sobre identidade, às lentes da Sociologia para a 

Mudança Social e dos Estudos Culturais, ainda destacamos que o conceito de identidade 

repousa nas estruturas de interação e nos processos de socialização que os atores sociais 

constroem no interior de suas organizações, cuja discussão é muito importante para a 

compreensão das mudanças socioculturais por que passa o mundo globalizado.  

Diante disso, a ASCD se debruça a discutir questões inerentes à identidade, sujeito e 

ator social como campo teórico responsivo à vida do sujeito na sociedade, perpassada por 

valores e significados que incitam reflexão sobre quem somos, que relações sociais 

exercemos, como nos constituímos enquanto indivíduos sujeitos de si mesmos, que tensões 

fragilizam as práticas das relações sociais diante da gestão relacional do projeto identitário. 

Objetivando apresentar uma abordagem mais palpável dessa contribuição, vejamos, nos 

espaços seguintes, as perspectivas da agenda científica da ASCD. 

 

 

2.2.3 Perspectivas para a agenda de investigação crítica do discurso  
 

 

 A ASCD, em sua agenda científica, concentra-se numa pauta ampla e flexível de 

perspectivas de investigação, configurada no quadro teórico-metodológico de natureza 

transdisciplinar. Pedrosa (2014, 2015) apresenta uma proposta criteriosa das especificidades 

de estudo da ASCD e possíveis categorias do foco analítico. Tanto os objetivos quanto as 

categorias de análise são pontuados mediante os caminhos metodológicos adotados em 
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ASCD, que fundamentam as propostas de pesquisa, os quais se encontram representados no 

quadro seguinte. 

 

Quadro 7 - Percurso metodológico da pesquisa em ASCD 

 

PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA EM ASCD 

Etapas Ações 

1ª  Definir o objeto de estudo. 

2ª  Traçar objetivos de análise. 

3ª  Identificar as áreas de interfaces que atendem aos objetivos. 

4ª  Selecionar as categorias de cada área interfática que alcancem os objetivos 

propostos. 

5ª  Articular a discursividade à sua materialidade textual. 

6ª  Estabelecer o diálogo entre as categorias de cada área definida e sua 

materialidade como pressuposto para os resultados analíticos a serem 

demonstrados. 

7ª  Identificar os sentidos sociais representados e construídos no discurso. 

8ª  Relacionar os sentidos identificados às questões sociais 

situadas\contextualizadas. 

 

Fonte: Elaboração do autor a partir das ideias de Pedrosa (2015, p. 11) 

 

 Quanto à interface com a Sociologia para a Mudança Social, as especificidades e 

abordagens de análise podem ser conferidas no quadro 8. 

 

Quadro 8 - Representação das especificidades e abordagens de análise da ASCD quanto à interface 

com a Sociologia para a Mudança Social 

 

ESPECIFICIDADES ABORDAGENS DE ANÁLISE 

 

Identificar os tipos de mudanças sociais e 

culturais que o objeto de investigação 

sofreu historicamente.  

 

 Mutação: evolução e reforma 

 Ruptura: revolta e a revolução 

 

 

 

 

 

 

Estabelecer diferenças entre as forças de 

coerção 

 Poder-Potência – poder exercido por classes 

de gestores; 

 Poder-Estado – poder exercido pelas classes 

representadas dentro de um regime político; 

 Poder-Autoridade – poder exercido por 

quem controla a socialização dos membros 

de uma coletividade; 

 Poder-Influência – poder exercido por quem 

estabelece, negocia e garante os 

compromissos em uma sociedade; 

 Poder-Hegemonia – poder exercido nas 
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relações com a coletividade externa. 

 

 

 

Investir em estudos identitários, 

articulando as identidades sociais e 

individuais 

 Classificação das identidades coletivas do 

modelo cultural identitário5: identidades de 

consumidores, de usuários, de cidadania, 

ecológica, de direitos adquiridos etc.; 

 Classificação das identidades pessoais: 

atribuída, desejada e comprometida. 

 

 

Classificar os sujeitos segundo as 

identidades pessoais 

 Identidade atribuída: sujeito conformista, 

sujeito adaptador, sujeito rebelde; 

 Identidade desejada: sujeito autêntico, 

sujeito estrategista, sujeito altruísta; 

 Identidade comprometida: sujeito 

conseqüente, sujeito pragmático, sujeito 

inovador. 

 

 

Trabalhar com atores sociais a partir das 

perspectivas discursivas, a exemplo dos 

trabalhos de van Leeuwen (1997), 

retomado em Pedrosa (2008) e em Resende 

e Ramalho (2011, p. 150). 

 

 

 Classificação dos atores sociais a partir do 

foco de exclusão ou inclusão (grifos do 

autor)  

 

Fonte: Elaboração do autor a partir das ideias de Pedrosa (2014, p. 50-52) 

 

  As dimensões de investigação da ASCD com foco nas mudanças sociais oriundas do 

estudo sobre sujeito, identidade e atores sociais ampliam as perspectivas críticas de 

investigação voltadas para a relação entre linguagem e sociedade. 

 A ASCD, conforme já dito em outro contexto desta tese, também estabelece conexão 

com a Linguística Sistêmico-Funcional, com a Gramática do Design Visual e com a Teoria de 

Representação de Atores de Sociais para orientar o procedimento de abordagem analítica da 

materialidade (linguística e visual) dos discursos que constituem os objetos simbólicos 

analisados, ou seja, os textos, configurando caminhos de análise discursiva textualmente 

orientada.  

 No contexto brasileiro, muitas das especificidades da ASCD orientaram (e orientam) 

pesquisas desenvolvidas na graduação e pós-graduação (especialização, mestrado, doutorado). 

Aqui merece um destaque especial a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a 

Universidade Federal de Sergipe, nas quais há projetos inscritos em ASCD sob a orientação 

da professora Cleide Emilia Faye Pedrosa. Sobre esse assunto, orientamos o leitor a proceder 

                                                           
5 Pedrosa (2014) chama atenção para a possibilidade de contemplar outros modelos dado o caráter de 

socialização que a ASCD assume com diferentes modelos culturais. 
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na leitura do tópico abaixo, no qual materializamos uma tela de pesquisas em ASCD, 

orientadas pela professora mencionada. 

  

2.2.4 Pesquisas em Abordagem Sociológica e Comunicacional do Discurso 

 

 Embora o projeto da ASCD encontre-se em sua fase embrionária, e os construtos 

teóricos da abordagem passem por um processo de (re)constituição, muitas pesquisas estão 

sendo desenvolvidas sob os postulados dessa corrente de investigação, dando à área maior 

visibilidade no panorama da agenda científica de estudos críticos da linguagem. 

Em eventos científicos nacionais e internacionais, a ASCD se pronuncia como 

abordagem brasileira que busca contribuir com o desenvolvimento e ampliação das 

perspectivas críticas do discurso ancoradas na ACD. 

Inicialmente, essa contribuição materializou-se por meio da produção de artigos 

científicos, realizados por Pedrosa6, dentre os quais destacamos: “Abordagem Sociológica e 

Comunicacional do Discurso (ASCD): contribuição aos estudos das identidades e dos 

sujeitos” (2012), “Abordagem Sociológica e Comunicacional do Discurso (ASCD): caminhos 

de análises no campo da Análise Crítica do Discurso” (2012) e “Abordagem Sociológica e 

Comunicacional do Discurso (ASCD): uma corrente para fazer Análise Crítica do Discurso: 

herança teórica da Sociologia para a Mudança Social” (2012). 

Em 2015, o primeiro livro ancorado na perspectiva da ASCD foi publicado no Brasil. 

Intitulado Os rostos da pobreza brasileira: análise crítica dos discursos do Governo Federal, 

da Veja e da CUFA, de autoria de Rodrigo Slama, o trabalho se propõe a desenvolver uma 

análise crítica a respeito da (re)produção do discurso sobre a pobreza e, consequentemente, 

sobre o pobre, proferido pelo governo federal, através do site oficial do plano Brasil Sem 

Miséria; pela mídia, representada pela revista Veja; e pela Central Única das Favelas – CUFA 

(SLAMA, 2015).  

                                                           
6 Em nota de rodapé, no Capítulo intitulado “Abordagem Sociológica e Comunicacional do Discurso, 

uma proposta para análise crítica da discurso”, Pedrosa anuncia que a fundação da ASCD está ligada à 

linha de pesquisa – Análise Crítica do Discurso - e ao grupo de Pesquisa Estudos do Texto e Discurso 

(GETED), da UFRN. A autora também externa agradecimentos aos orientandos do Programa de Pós-

Graduação em Estudos da Linguagem – Ppgel (UFRN), por engajaram-se no projeto de constituição 

da ASCD, fornecendo dados de suas pesquisas para as teorizações da área. Em suas palavras, destaca 

que os orientandos fazem parte do momento histórico (presencial e virtual) em que foi anunciada a 

criação da ASCD, 20/10/11, na UFRN, Ppgel, na aula de Tópico V, linguagem e globalização, 

ministrada por ela no semestre 2011.2 (PEDROSA, 2014, p. 15). 
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Em sua pesquisa, Slama, acessando postulados em Bajoit (2006), apropriou-se de 

categorias para classificar os “rostos da pobreza”. Como marco teórico que ancora a 

investigação e referenda o posicionamento do autor, aparecem a Análise Crítica do Discurso, 

a Sociologia para a Mudança Social, os Estudos Culturais e a Linguística Sistêmico-

Funcional, sobretudo, o Sistema de Avaliatividade.  

Destacamos que a primeira publicação em ASCD, no formato livro, conforme já 

apresentado, desaponta como inaugural e oferece uma forte contribuição para o 

fortalecimento da agenda científica da ASCD. Figurando um debate científico voltado para o 

discurso sobre a pobreza ou de combate à miséria, o livro lança novas perspectivas de estudo 

inerentes à compreensão das identidades que se criaram e se renovam sobre a pobreza e sobre 

os pobres brasileiros. 

  Numa tentativa de constituir uma tela de pesquisas realizadas até o momento sob a 

orientação da ASCD, o quadro 9 traz uma descrição sumária de investigações orientadas pela 

referida abordagem no contexto brasileiro, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em 

Estudos da Linguagem – UFRN/Natal-RN (mestrado e doutorado).  

 

Quadro 9 - Descrição sumária de pesquisas realizadas sob os postulados teóricos da ASCD7 

TÍTULO – AUTOR – INSTITUIÇÃO – ANO FOCO DE INVESTIGAÇÃO 

 

O discurso dos tuiteiros: uma análise crítica da 

construção identitária coletiva e do 

empoderamento cidadão 

 

Letícia Gambetta Abella – Dissertação de 

Mestrado/Ppgel/UFRN – 2012 

 

“Refletir sobre o empoderamento cidadão 

através do fortalecimento de suas identidades 

coletivas dentro do contexto local do movimento 

Fora Micarla como decorrência das mudanças 

sociais e culturais que as novas Tecnologias de 

Informação e Comunicação representam” 

(GAMBETTA, 2012, p. 83). 

 

 

 

Identidades Coletivas de Estudiosos da 

Linguagem no Currículo Lattes: Docência, 

pertença social e capital cultural-acadêmico 

 

João Paulo Lima Cunha – Dissertação de 

Mestrado/Ppgel/UFRN – 2014 

 

“Discutir em que medida identidades coletivas 

de pesquisadores da linguagem, junto ao campo 

acadêmico do CL, encontram-se constituídas e 

retratadas em práticas discursivas através de 

práticas sociais naturalizadas” (LIMA, 2014, p. 

07) 

 

 

                                                           
7 7 Para ter acesso às pesquisas desenvolvidas em ASCD, consultar o site www.ascd.com.br. 
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Os rostos da pobreza brasileira: análise crítica 

dos discursos do Governo Federal, da Veja e da 

CUFA  

 

Rodrigo Slama Ribas – Dissertação de 

Mestrado/Ppgel/UFRN – 2014 

“Apresentar uma reflexão crítica acerca dos 

discursos sobre a pobreza na voz do governo, da 

Veja (representante da mídia) e do CUFA 

(representante do pobre) e suas contribuições 

para a construção das significações do tema na 

sociedade brasileira” (RIBAS, 2014, p. 08) 

 

Sujeitos e atores sociais nas representações 

discursivas de docentes da Rede Estadual de 

Ensino em Sergipe: uma análise crítica em 

tempos de IDEB 

 

Taysa Mércia dos Santos Souza Damaceno – 

Tese de Doutorado/Ppgel/UFRN – 2013 

 

 

“Analisar os discursos de professores do Ensino 

Fundamental em Sergipe, a partir das 

representações discursivas dos atores sociais, 

dos processos de subjetivações e suas 

identidades fragmentadas, no contexto de 

avaliações estandardizadas, ante os 

requerimentos de práticas pedagógicas 

globalistas, pautadas pela gestão de resultados” 

(DAMACENO, 2013, p. 07) 

 

Análise crítica da (des)(re)construção identitária 

em produções de narrativas de mulheres vítimas 

de gênero 

 

Danielle Brito da Cunha – Dissertação de 

Mestrado/Ppgel/UFRN – 2015 

 

“Investigar, no âmbito das práticas discursivas e 

sociais, os processos de (des)(re)construção 

identitária em produções de narrativas de 

mulheres vítimas de violência de gênero, contra 

a mulher” (CUNHA, 2015, p. 07) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A tela de pesquisa mostra o quanto o estatuto científico da ASCD corrobora para 

investimentos de natureza crítica a respeito do estudo de práticas e mudanças socioculturais 

na modernidade recente.  

Os estudos referendados filiam-se também aos pronunciamentos e agenda científica da 

LA.  Damaceno, referindo-se a ASCD, argumenta que “esse arcabouço teórico ajuda-nos a 

delinear um quadro de interesses para os estudos do discurso a partir das mudanças culturais 

promovidas e vivenciadas pelos Sujeitos” (DAMACENO, 2012, p. 83). 

Pela discussão e apresentação de investimentos científicos situados no âmbito da 

ASCD, destacamos que o campo teórico que ora referendamos constitui mais uma vertente da 

ACD, inspirada numa postura crítica diante da linguagem. Logo, a ASCD alicerça novos 

olhares de investigação no cenário nacional, focalizando, sobretudo, sua contribuição para o 

estudo das identidades, dos sujeitos, dos atores sociais frente às mudanças sociais e culturais 

no contexto da modernidade recente.   

Para encerrar a discussão desta seção e ilustrar um pouco mais a contribuição da 

ASCD para estudos crítico-discursivos sobre os sujeitos e a maneira como suas identidades 
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são construídas na tessitura social, fazemos menção a nossa pesquisa, cujo foco maior reside 

no debate científico, conforme postulados advindos da ASCD, sobre o trabalho de construção 

identitária individual de pessoas que viveram ou estão em situação de rua em Nata/RN. 

 

 

2.2.5 Diálogo com a Linguística Sistêmico-Funcional 
 

A ASCD exerce um forte vínculo dialógico com a Linguística Sistêmico-Funcional 

(LSF). Os diálogos que estreitam essas abordagens de investigação da linguagem advêm dos 

postulados teórico-metodológicos que orientam e consubstanciam as pesquisas desenvolvidas 

sob o prisma de ACD, posto que, em seu percurso analítico, a ASCD sinaliza que os dados 

são investigados a partir de uma análise textualmente orientada (ADTO), conforme discussão 

posta em outros momentos desta tese. Essa postura de análise exige que o analista do discurso 

acesse outras áreas do conhecimento a fim de constituir elementos e/ou categorias analíticas 

para a exploração crítico-discursiva da materialidade linguística dos discursos, sendo a grande 

área que fomenta essa exploração a LSF. 

Desenvolvida por Halliday na década de 1960, a LSF constitui um aporte teórico-

metodológico que tem como objetivo o desenvolvimento de uma gramática funcional para 

estudar os significados, considerando a estrutura em que estão inseridos. Fuzer e Cabral 

(2010) destacam que “como uma teoria social que se preocupa com os usos da língua, a LSF 

reconhece que a linguagem é entidade viva, presente em situações, grupos, locais, eventos 

variados e, como tal, sofre a influência desses e de outros fatores (2010, p. 5). 

Inscrita nos postulados epistemológicos do Funcionalismo em Linguagem, a LSF 

operacionaliza construtos teóricos que abarcam a funcionalidade do sistema gramatical das 

línguas naturais, sob o ponto de vista de uma Gramática Sistêmico-Funcional (GSF), 

conforme apontam Halliday (1985, 1994) e Halliday e Matthiessen (2004). Essa Gramática 

recebe essa denominação posto que:  

 

É sistêmica porque vê a língua como redes de sistemas linguísticos 

interligados, das quais nos servimos para construir significados, fazer coisas 

no mundo. Cada sistema é um conjunto de alternativas possíveis que podem 

ser semânticas, léxico-gramaticais ou fonológicas/grafológicas. É funcional 

porque explica as estruturas gramaticais em relação ao significado, às 

funções que a linguagem desempenha em textos (FUZER e CABRAL, 

2010, p. 9). 
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 Segundo Halliday (1994), o uso do sistema linguístico pressupõe uma natureza 

funcional relacionada às nossas motivações comunicativas, intenções de linguagem 

associadas às nossas necessidades de convivência em sociedade. Esse uso pode ser justificado 

considerando que “a linguagem desempenha um papel central na vida humana, permeando 

nossas atividades, mediando nossas interações, servindo como meio de expressão do 

pensamento” (CUNHA e SOUZA, 2011, p. 15).  

 Considerando que a LSF se debruça no estudo da língua em uso, seu foco de 

investigação se delineia a partir de recursos simbólicos da interação social, chamados de 

texto, o qual se constitui por meio de dois contextos que se imbricam, um está dentro do 

outro: o contexto de cultura e o contexto de situação (BUTT et al., 2000).  Para ilustrar essa 

discussão, observemos a figura abaixo, a qual traz a representação dos dois contextos.  

 

Figura 9 - Representação de contextos segundo a LSF 

 

Fonte: Elaboração do autor, baseado em Butt et al. (2001) 

 

A respeito desses contextos, vejamos o que dizem Cunha e Souza: 

 

“O contexto de cultura é a soma de todos os significados possíveis de 

fazerem sentido em uma cultura particular. No contexto de cultura, falantes e 

ouvintes usam a linguagem em contextos específicos, imediatos, conhecidos 

na LSF como contextos de situação. A combinação dos dois tipos de 

contexto resulta em semelhanças e diferenças entre um texto e outro, entre 

um gênero e outro [...]. No contexto de situação, estão as características 

extralingüísticas dos textos, que dão substância às palavras e aos padrões 

gramaticais que falantes e escritores usam, consciente ou inconscientemente, 

para construir os diferentes gêneros, e que os ouvintes e leitores usam para 

identificar e classificar esses gêneros (CUNHA e SOUZA, 2011, p. 25). 
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 Diante disso, podemos apontar que o contexto de cultura assume a ordem que 

determina as motivações em relação ao uso da linguagem, permitindo que a língua 

desempenhe funções que são externas ao sistema linguístico que contribuem para moldar a 

organização desse sistema. Esse fato corrobora para que o contexto de situação se componha 

de elementos denominados de: campo, relação e modo. Ainda conforme as autoras 

mencionadas, campo compreende a atividade que está acontecendo; relação diz respeito ao 

nível de envolvimento entre os participantes numa dada situação, grau de intimidade; e modo, 

por seu turno, ao meio de veiculação da mensagem bem como ao seu papel.  

Essas variáveis que compõem o contexto de situação determinam nossas escolhas 

linguísticas e correspondem a três metafunções da linguagem, a saber: metafunção ideacional, 

metafunção interpessoal e metafunção textual. Sobre as metafunções, podemos acrescentar: 

 

A metafunção ideacional representa/constrói os significados de nossa 

experiência, tanto no mundo exterior (social) quanto no mundo interior 

(psicológico), por meio do sistema de transitividade. A metafunção 

interpessoal representa a interação e os papéis assumidos pelos participantes 

mediante o sistema de modo. A metafunção interpessoal textual está ligada 

ao fluxo de informação e organiza a textualização por meio do sistema 

temático (CUNHA e SOUZA, 2011, p. 27). 

 

Conforme já abordado neste capítulo, essas metafunções da linguagem foram 

recontextualizadas em Fairclough (2001, 2003). No primeiro momento, o autor, mantendo a 

nomenclatura função, divide a função interpessoal em duas: a identitária e a relacional, 

passando a conceber a manifestação linguística no mundo social mediante as funções 

ideacional, identitária, relacional e textual. No segundo momento de recontextualização, 

Fairclough (2003), usando o termo significados do discurso em detrimento de função da 

linguagem, renomeia a função ideacional em significado representacional; a função identitária 

em significado identificacional e junta as funções relacional e textual no significado acional.   

Nesta tese, a rede de sistema que acessamos para conduzir a análise da materialidade 

linguística das histórias de vida de pessoas que viveram ou estão em situação de rua 

compreende o Sistema de Transitividade, foco de nosso posicionamento teórico.  

O Sistema de Transitividade, ancorado na GSF, corresponde a uma categoria 

gramatical relacionada à metafunção ideacional, esta usada para representar as ideias, a 

experiência humana, ou seja, experiências do mundo real, inclusive do interior de nossa 

consciência (CUNHA e SOUZA, 2011). Fuzer e Cabral (2010) debatem: 
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Transitividade é um sistema de relação entre componentes que formam uma 

“figura” (figure). Figuras são configurações constituídas de um processo e 

participantes (quem faz o quê) e, eventualmente, de circunstâncias 

associadas ao processo (onde, quando, como, por que, etc.). As figuras são 

diferenciadas conforme tipos gerais de classificação dos processos: figuras 

de fazer e acontecer, de sentir, de dizer, de ser e ter, de existir e de 

comportar-se. Em outras palavras, figuras são os significados produzidos 

pelos processos (FUZER e CABRAL, 2010, p. 27). 

 

 Os processos e participantes constituem a configuração do Sistema de Transitividade, 

configuração que pode ser chamada de “centro experencial da oração” (HALLIDAY e 

MATTHIESSEN, 2004, p. 176).  

Fuzer e Cabral (2010)  nos chamam a atenção para o fato de que “na GSF, os conceitos 

de processo, participante e circunstâncias são categorias semânticas que explicam de modo 

mais geral como fenômenos de nossa experiência do mundo são construídos na estrutura 

linguística” (p. 27). Desse modo, acessemos o quadro abaixo para visualizar esses conceitos e 

entender melhor como eles constituem a oração. 

 

Quadro 10 - Representação conceitual dos componentes da oração no Sistema de Transitividade 

 

COMPONENTES 

 

DEFINIÇÃO 

CATEGORIA 

GRAMATICAL TÍPICA 

 

 

Processo 

É o elemento central da configuração, 

indicando a experiência se 

desdobrando através do tempo. 

 

Grupos verbais 

 

Participantes 

São as entidades envolvidas – pessoas 

ou coisas, seres animados ou 

inanimados -, as quais levam à 

ocorrência do processo ou são afetadas 

por ele. 

 

 

Grupos nominais 

 

 

 

 

 

 

 

Circunstâncias 

Indica, opcionalmente, o modo, o 

tempo, o lugar, a causa, o âmbito em 

que o processo se desdobra. 

 

Grupos adverbiais 

 

Fonte: Elaborado pelo autor conforme Halliday e Matthiessen (2004) 
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 No Sistema de Transitividade, há seis tipos de processos através dos quais o ser 

humano representa suas experiências no mundo: materiais, mentais, relacionais, verbais, 

comportamentais e existenciais. Os três primeiros são tidos como principais e os três 

seguintes como sendo secundários (CUNHA e SOUZA, 2011), conforme figura na sequência. 

 

Figura 10 - A gramática da experiência: tipos de processo 

 

 

 Fonte: Cunha e Souza (2011, p. 70) conforme Halliday e Mathiessen (2004) 

 

 

 Como forma de apresentar uma abordagem conceitual e os participantes associados a 

cada processo, constituímos o quadro que segue. 

 

Quadro 11 - Processos, significados e participantes 

PROCESSOS DEFINIÇÃO PARTICIPANTES DEFINIÇÃO 

 

 

Materiais 

 

São aqueles através 

dos quais uma 

entidade faz algo; são 

Ator Aquele que faz a ação. 

 

Meta 

É o participante para 

quem o processo é 

direcionado.  
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 os processos do fazer 

que constituem ações 

de mudanças 

externas, físicas e 

perceptíveis. 

Extensão É o participante que 

complementa a ação, 

especificando-a. 

Beneficiário É o participante que se 

beneficia, de alguma 

forma, da ação verbal. 

 

 

Mentais 

 

 

Lidam com a 

apreciação humana 

do mundo. Através de 

sua análise é possível 

detectar que crenças, 

valores e desejos 

estão representados 

em um dado texto. 

 

Experenciador 

É o participante 

consciente que 

experimenta um sentir. 

 

 

Fenômeno 

 

É o fato que é percebido, 

sentido ou 

compreendido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relacionais 

São aqueles que 

estabelecem uma 

conexão entre 

entidades, 

identificando-as ou 

classificando-as, na 

medida em que 

associam um 

fragmento da 

experiência a outro. 

Os processos 

relacionais podem ser 

atributivos ou 

identificadores 

Atributivos 

Atributo 

Portador 

 

É uma qualidade dada 

ao participante 

classificado como 

portador. 

 

 

Identificadores 

Característica 

Valor 

 

 

A característica é a 

entidade definida. O 

valor é o termo definidor 

ou identificador 

 

 

 

Verbais 

São os processos do 

comunicar, do 

apontar. Situam-se 

entre os relacionais e 

os mentais, 

configurando 

relações simbólicas 

construídas na mente 

e expressas em forma 

de linguagem. 

 

Dizente 

Participante inerente que 

diz, comunica, aponta 

algo. 

 

Receptor 

Participante opcional 

para quem o processo 

verbal se dirige. 

 

verbiagem 

Participante que codifica 

o que é dito ou 

comunicado. 

 

Existenciais 

 

Representam algo 

que existe ou 

acontece. 

 

Existente 

Pode ser representado 

por uma pessoa, um 

objeto, uma instituição 

ou uma abstração e 

também uma ação ou 

evento. 

 

 

Situados entre os 

processos materiais e 

mentais, são os 

responsáveis pela 
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Comportamentais 

construção de 

comportamentos 

humanos, incluindo 

atividades 

psicológicas como 

ouvir e assistir, 

atividades 

fisiológicas como 

respirar, dormir, e 

verbais como 

conversar e fofocar. 

São, em parte, ação, 

em parte sentir. 

 

 

 

Comportante 

 

 

 

É tipicamente um ser 

consciente, mas realiza 

processos com 

características materiais 

(fazer), mentais 

(sentir/perceber) ou 

verbais (dizer) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor conforme Cunha e Souza (2011, p. 71-75) 

  

Toda essa discussão levantada sobre a LSF contribui para fortalecer o quanto essa área 

de estudo da linguagem pode ser acessada pelas pesquisas inscritas nos postulados teórico-

metodológicos da ASCD, permitindo estabelecer conexão entre a linguagem e o mundo social 

por meio de categorias que direcionam a exploração crítico-social dos aspectos discursivos 

que potencializam os textos em um dado contexto de cultura.  

Olhando especificamente para o Sistema de Transitividade e sua relação com o nosso 

objeto de estudo, a construção identitária individual de pessoas que viveram ou estão em 

situação de rua em Natal/RN, queremos acreditar que  os processos, participantes e 

circunstâncias abordados nas histórias de vida podem conferir possibilidade de análise 

direcionada à maneira como as pessoas em situação de rua: a) representam ações e eventos 

ligados ao trabalho de construção identitária (processos materiais); b) representam suas 

percepções (lembranças, reações, reflexões, estados de espírito e visões de mundo diante 

desse trabalho (processos mentais) e c) identificam e caracterizam suas relações nesse 

trabalho (processos relacionais), fomentando uma análise crítico-discusiva textualmente 

orientada. 
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3 O FENÔMENO POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA: DA 

CARACTERIZAÇÃO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

Neste capítulo, abordaremos uma discussão sobre o fenômeno população em situação 

de rua, tomando como referência principal Silva (2009). As reflexões apresentadas figuram 

um debate de natureza teórica, assentando-se nos seguintes pontos: (a) motivações históricas 

do surgimento do fenômeno população em situação de rua no cenário global e no contexto 

brasileiro, (b) a relação do fenômeno com os temas desigualdade, pobreza e exclusão social, 

(c) características gerais apontadas para o fenômeno população em situação de Rua, d) 

políticas nacionais apresentadas à população em situação de rua e e) discussão teórica sobre 

resistência, emancipação e empoderamento com foco no fenômeno população em situação de 

rua. 

 Neste sentido, as ideias deste capítulo, inicialmente, delineiam questões basilares do 

surgimento e características gerais do referido fenômeno, relacionando-o à pobreza, à miséria 

e à exclusão social. Na sequência, apontaremos um olhar para as políticas públicas 

implementadas no cenário nacional para a inserção social e cidadã da população em situação 

de rua e, por último, discutiremos possíveis estratégias inerentes a uma condição de vida 

digna para as pessoas em situação de rua. 

 

3.1 MOTIVAÇÕES HISTÓRICAS DO SURGIMENTO DO FENÔMENO 

POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA 

 

 Em sua pesquisa sobre as relações entre as mudanças recentes no mundo do trabalho e 

o fenômeno população em situação de rua no Brasil, Silva (2009), historicizando as condições 

histórico-estruturais do surgimento do fenômeno população em situação de rua, destaca que a 

origem do fenômeno está relacionada ao surgimento das sociedades pré-industriais da Europa, 

à época do aparecimento da acumulação primitiva e do pauperismo8 generalizado na Europa 

ocidental no século XVIII. 

Nesse cenário global, o capitalismo assumiu a ordem econômica e apresentou as 

determinações, que geriram o novo mundo da produção, caracterizada pela automação, 

                                                           
8 Segundo Marx, o termo “constitui o asilo dos inválidos do exército ativo dos trabalhos e o peso 

morto do exército industrial de reserva. Sua produção e sua necessidade se compreendem na produção 

e na necessidade da superpopulação relativa, e ambos constituem condição de existência da produção 

capitalista e do desenvolvimento da riqueza” (MARX, 1988, p. 744). 
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flexibilidade do processo produtivo, uso de tecnologias avançadas, demanda por profissionais 

capazes de realizar inúmeras atividades, aptos a ofertarem a sua força de trabalho e seu 

conhecimento intelectual para exploração e acumulação do capital.  Frente às demandas do 

nosso sistema econômico, “nesse contexto formou-se uma gigantesca massa populacional 

sobrante, uma massa excedente às necessidades médias de acumulação do capital” (SILVA, 

2009, p. 20). Essa massa populacional pode ser concebida, a partir da visão de Marx (1988), 

como uma superpopulação relativa ou exército industrial de reserva, a qual ficava à 

disposição do processo de acumulação e expansão do capital mediante a lei da oferta e da 

procura.  

Diante dos preceitos capitalistas, a acumulação primitiva marcou um processo de 

expropriação do produtor rural e dos camponeses, os quais foram privados de suas terras, não 

tendo a garantia de que seriam absorvidos pelas indústrias que figuravam as novas condições 

de produção do capital. A população rural foi submetida à vagabundagem e compelida a 

sistemas de trabalho assalariado, sendo forçada a vender a força de trabalho que era o único 

bem que ainda a restava. Os camponeses que não conseguiram ser absorvidos pelas forças 

capitalistas, mediante as desigualdades sociais, nas quais estavam imersos, foram submetidos 

à pobreza e vulnerabilidade social, tornando-se mendigos ou ladrões, gerando o chamado 

pauperismo dentro da superpopulação relativa ou exército industrial de reserva. Nessa 

conjuntura social,  

 

As condições histórico-estruturais que originaram e reproduzem 

continuamente o fenômeno população em situação de rua nas sociedades 

capitalistas são as mesmas que deram origem ao capital e asseguram a sua 

acumulação, resguardadas as especificidades históricas, econômicas e sociais 

de cada país (SILVA, 2009, p. 25).   

 

Consoante com a inserção do capitalismo à vida humana e no mundo do trabalho, a 

(re)produção da população em situação de rua surge em sintonia com o processo de 

acumulação e expansão do capital, frente a uma crescente população que excedia à 

capacidade de absorção pelas indústrias.   

 No Brasil, conforme Frangella (2009), Silva (2009) e Penteado (2012), a circulação de 

pessoas em situação de rua compreende uma condição histórica advinda do processo de 

urbanização e industrialização do país a partir das décadas de 1960 e 1970. A respeito dessa 

situação, é necessário destacar: 
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Até então, o país era essencialmente agrícola, e nesse momento a presença 

de pessoas em situação de rua nas cidades era menor, afinal o número e a 

importância das cidades também eram menores. A partir da industrialização, 

as cidades começaram a se inflar, no caso brasileiro sem adequado 

planejamento urbano, tampouco com número suficiente de postos de 

trabalho e moradia, gerando bolsões de pobreza urbana no país, que 

provocaram favelização de contingentes expressivos de populações, aumento 

da violência urbana e da desigualdade social. De forma geral, essa população 

foi sendo composta por cidadãos que se deslocavam do campo para as 

cidades em busca de melhores condições de vida (BRASIL, 2013, p. 22). 

 

 As forças motrizes do surgimento da população em situação no Brasil se intensificam 

na segunda metade da última década do século XX e o início deste novo milênio, quando o 

país passou por um processo de ajuste estrutural dos meios de produção da economia em 

concordância com as orientações do Fundo Monetário Internacional (FMI) e com o Banco 

Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento (Bird). A reestruturação trouxe uma 

nova ordem para as condições de produção, firmando-se na reorientação das funções do 

Estado e na financeirização do capital com base no modelo neoliberal.  

 O ajuste estrutural no cenário brasileiro arregimentou fortes mudanças no mundo do 

trabalho, elevando a taxa de desemprego, provocando condições precárias nos meios e 

relações de trabalho. Os efeitos das mudanças acabaram desembocando na formação de uma 

superpopulação relativa ou exército industrial de reserva, contribuindo para o aumento das 

desigualdades sociais e para a elevação dos níveis de pobreza da classe trabalhadora (SILVA, 

2009).   

 É nesse contexto que o fenômeno população em situação de rua surge no cenário 

nacional, quando “indivíduos e famílias em situação de extrema pobreza marcam fortemente o 

cenário das ruas das cidades, na luta pela sobrevivência” (SILVA, 2009, p. 21). Assim, os 

fatores que condicionam a presença do fenômeno no Brasil são de ordem do processo de 

industrialização e urbanização, bem como, de uma questão social, marcada pelo 

realinhamento do papel do Estado em atenção aos preceitos do neoliberalismo, os quais 

asseguram uma intervenção estatal mínima para o social, e máxima para o capital. O 

pensamento neoliberal concebe o pauperismo como um problema individual-pessoal e, 

portanto, “devolve” à filantropia (individual ou organizacional) a responsabilidade pela 

intervenção social. 

  Sobre a questão social, Iamamoto destaca que ela é “apreendida como o conjunto das 

expressões das desigualdades sociais da sociedade capitalista madura” (IAMAMOTO, 2005, 
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p. 27). Nesse direcionamento, as ruas brasileiras passaram a ser palco das expressões de 

desigualdades sociais, sustentando estratégias variadas de sobrevivência por parte daqueles 

que foram atingidos pelas desigualdades sociais, ganhando pouca ou nenhuma atenção do 

Estado e, ao mesmo tempo, sendo discriminados e recebendo a culpa pelas situações nas quais 

se encontravam. “Trata-se de indivíduos sem uma habitação e que satisfazem tal necessidade 

seja procurando uma instituição social, seja se apropriando e transformando o espaço público 

em moradia” (GIORGETTI, 2006, p. 24). 

Bursztyn (2003) aponta que a crescente presença de população em situação de rua tem 

reflexo direto no direcionamento das políticas públicas no contexto brasileiro que ora se 

configuram como força centrífuga, ora se apresentam como força centrípeta. No momento em 

que há investimento nas melhorias de infraestrutura urbana, a pobreza é empurrada para a 

periferia. A essa dinâmica dá-se o nome de força centrífuga. Entretanto, quando a própria 

periferia encontra-se num alto índice de precariedade das condições de vida, ocorre a força 

centrípeta a qual direciona focos de pobreza para o centro das grandes cidades.  

 Neste sentido, tanto a força centrífuga como a força centrípeta acabam por promover 

um contingente maior de população em pobreza extrema à medida que acelera a presença de 

mais pessoas em situação de rua. Bursztyn (idem) aponta que o surgimento de pessoas em 

situação de rua reflete a implementação de fatores econômicos, políticos e sociais que tendem 

a considerar esse grupo humano como: 

a) Desnecessários economicamente; 

b) Incômodos politicamente; 

c) Perigosos socialmente.   

Desnecessários economicamente por não terem mais condições de ingressar nos 

processos produtivos da sociedade moderna; incômodos politicamente por serem, muitas 

vezes, reflexo dos deslizes políticos por parte dos governantes e serem a personificação das 

mazelas das políticas públicas; e perigosos socialmente à medida em que são tidos como 

bandidos, vagabundos e transgressores da lei.  

 Embora o surgimento da industrialização e processo de urbanização, bem como, as 

mudanças ocorridas no mundo do trabalho sejam os fatores embrionários do surgimento do 

fenômeno população em situação de rua no Brasil, pesquisas recentes apontam que na 

contemporaneidade o fenômeno compreende um conjunto de fatores determinantes para a sua 

ocorrência. A respeito dessa questão, a Pesquisa Nacional sobre a População em Situação de 
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Rua9 realizada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), no 

período de agosto de 2007 a março de 2008, documenta que dentre os motivos que levam as 

pessoas para situação de rua estão o uso de álcool e envolvimento com drogas, desemprego e 

quebra de vínculos familiares (BRASIL, 2008, 2009).  

 De modo geral, mesmo sendo uma síntese de múltiplas determinações, as causas 

estruturais do fenômeno população em situação de rua, tanto no contexto global quanto no 

local, vinculam-se à formação de uma superpopulação relativa ou exército industrial de 

reserva no processo de acumulação do capital (SILVA, 2009). 

 

3.2 DESIGUALDADE, POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL  

  

 Na literatura de natureza sociológica, podemos encontrar a definição de alguns 

termos que estão ligados ao fenômeno população em situação de rua, os quais foram 

abordados de modo genérico na seção anterior quando abordamos as raízes do surgimento do 

fenômeno. Dentre os termos principais e que merecem uma atenção mais detalhada de suas 

concepções, estão desigualdade, pobreza e exclusão social. Esses termos são fios que se 

entrecruzam com o fenômeno, assumindo uma relação intrinsecamente associada à existência 

de grupos humanos que sobrevivem às margens de extremas condições de inferioridade na 

hierarquia social como as pessoas atingidas pelo fenômeno população em situação de rua.  

 Nascimento (2003) aponta uma importante abordagem sobre esses termos, 

conceituando-os da seguinte maneira:  

 

O conceito de desigualdade social refere-se, como é conhecido, à 

distribuição diferenciada, numa escala de mais a menos, das riquezas 

materiais e simbólicas produzidas por uma determina sociedade e 

apropriadas pelos seus participantes. Pobreza, por sua vez, significa a 

situação em que se encontram membros de uma determinada sociedade de 

despossuídos de recursos suficientes para viver dignamente, ou que não tem 

condições mínimas para suprir as suas necessidades básicas 

(NASCIMENTO, 2003, p. 58). 

 

                                                           
9 A referida pesquisa foi realizada para “responder às demandas levantadas pelos movimentos sociais, 

associações, ONGs e órgãos governamentais, que atuam com essa população, apontadas especialmente 

durante o I Encontro Nacional sobre População em Situação de Rua, realizado em setembro de 2005. 

Ao mesmo tempo, a pesquisa alia-se ao interesse do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 

à Fome (MDS) em discutir estratégias, levantar desafios e recomendações, objetivando a formulação  

de políticas públicas dirigidas especificamente para esse segmento populacional” (BRASIL, 2009, p. 

85). 
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Nessa mesma esteira de pensamento, Vieira, Bezerra; Rosa (2004) salientam que a 

pobreza não se limita a uma questão exclusiva de ordem econômica, é definida também como 

elemento de avaliação social. Diante disso, a população em situação de rua, que 

indiscutivelmente se encontra em situação de extrema pobreza, tem seu lugar social 

demarcado, estigmatizado pela sociedade como um todo e pela classe trabalhadora em 

particular.  

Em relação ao conceito de exclusão social, Nascimento argumenta que diverge dos 

conceitos de desigualdade e pobreza. A exclusão social reflete o ato de colocar um ator social 

às margens do sistema, causando uma ruptura dos seus vínculos sociais, os quais podem ser: 

rupturas com os valores e representações sociais próprios a uma determinada sociedade 

(vínculos societais); com os laços e relações de afeto e parentesco (vínculos comunitários) e 

com a capacidade de comunicação com o exterior (vínculos individuais). Nesse sentido, o 

termo trata “de uma representação que tem dificuldades de reconhecer, no outro, direitos que 

lhe são próprios, como se representando e representado não fossem semelhantes” 

(NASCIMENTO, 2003, p. 60). Quando um ator social é excluído do vínculo societário 

desenvolve novas relações sociais com base em vínculos comunitários particulares para 

garantir uma nova maneira de sobrevivência na sociedade, para preencher as rupturas. 

Numa perspectiva sociológica, ainda com base no pensamento de Nascimento (2003), 

podemos compreender o termo exclusão social a partir de três acepções: num primeiro 

momento, numa concepção mais ampla e mais genérica, temos o conceito de exclusão 

próximo ao de discriminação. Aqui a pessoa é excluída porque suas diferenças não são aceitas 

e, por vez, não são toleradas. Esse tipo de exclusão recai sobre os traços raciais, sexuais ou 

religiosos.   

Na segunda acepção, temos a exclusão de direitos, quando se nega a uma população as 

mesmas oportunidades de inserção no mundo do trabalho para que esta possa garantir 

condições mínimas de vida. “São grupos sociais – trabalhadores pobres, mendigos, biscateiros 

– que não têm uma clara integração no mundo do trabalho” (NASCIMENTO, 2003, p. 61). 

Por último, temos uma categoria denominada de nova exclusão quando o não-

reconhecimento da pessoa recusa sua condição de ter direito aos seus direitos cidadãos. Sob 

essa condição, grupos humanos não são reconhecidos como semelhantes e a tendência é 

expulsá-los do convívio social, da órbita da humanidade por meio de uma possível 

“higienização social”. Nessa categoria, enquadram-se as pessoas em situação de rua. Um fato 

que ilustra um caso de extermínio desse grupo humano no Brasil é o Massacre na Praça da Sé, 
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São Paulo, no ano de 2004, quando 7 pessoas em situação de rua foram assassinadas, 

legitimando, assim, o não reconhecimento de direitos cidadãos que elas têm sob as mesmas 

condições em relação as demais populações. 

 Não devemos deixar de destacar que desigualdade, pobreza e exclusão social não são 

problemas de idade contemporânea.  Se não são tão antigos quanto à própria história da 

humanidade, remontam-se ao nascimento das cidades no início do capitalismo, uma vez que 

esse sistema econômico global produz conduções de vida que giram em torno de uma marcha 

social que vai da desigualdade à exclusão.  Nessa marcha, o mundo vai rumando para uma 

ruptura social entre incluídos e excluídos. Frente a essa conjuntura social, deparamo-nos com 

pessoas que passam a viver em situações precárias, as quais geram redes de exclusão.  

 Ao longo do século XX, por exemplo, no Brasil, o capitalismo provocou acirradas 

mudanças nas relações de trabalho. Sobre essa questão, Bursztyn (2003) aponta que houve um 

aumento nas disparidades e nas incertezas, na medida em que a pobreza extrema se acentuava.  

 Como consequência da ação do sistema capitalista, segundo o mesmo autor, parcelas 

das populações que viviam no patamar inferior dos circuitos econômicos foram jogadas para 

fora do sistema. Dito com outras palavras, foram excluídas do processo de geração de 

riquezas (emprego) e da distribuição de seus frutos (consumo). Conseguiram sobreviver, 

porém valendo-se apenas de um acesso precário a mecanismos públicos, como a assistência 

social e os serviços de saúde e, de forma assistemática, também, a caridade privada, a 

filantropia ou as entidades assistenciais religiosas. Quanto à infraestrutura privada, como 

habitação, foi tornando-se algo distante, inacessível. As populações trabalhavam, muitas 

vezes, mas não exerciam vínculos empregatícios. Obtinham alguma renda, mas de forma 

assistemática e pouco convencional. Toda essa dinâmica social, fruto da presença do poder 

econômico capitalista, acabou por induzir as populações a transformarem o espaço público – 

as ruas – em seu universo de vida e de sobrevivência.  

 Era de se esperar que com a inserção do capitalismo no controle dos meios de 

produção econômica, populações empobrecidas fossem sendo empurradas no rumo da 

exclusão, na medida em que a sociedade enveredasse por uma lógica econômica que era capaz 

de propiciar um incremento notável de produção, paralelamente a uma brutal redução do 

emprego de trabalho humano (BURSZTYN, 2003). 

As consequências das mudanças ocasionadas no mundo do trabalho no final do século 

XX e início do século XXI repercutiram no agravamento do desemprego, na precariedade das 

relações de trabalho e na queda da renda média real dos trabalhadores. Na sequência deste 
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movimento histórico, houve um aumento das desigualdades sociais e dos níveis de pobreza da 

classe trabalhadora. A população excedente nas cidades tomou várias formas de denominação, 

que variam conforme o ciclo industrial, podendo assumir a forma de população flutuante, 

latente ou estagnada.  

A população flutuante reflete a movimentação dos trabalhadores nos centros 

industriais, que ora eram atraídos pelo mercado de trabalho, ora eram repelidos por ele, sendo 

formada, em sua maioria, por jovens. Na forma latente, temos população migratória que é 

constituída pelos trabalhadores rurais para os centros industriais. Por sua vez, a população em 

sua forma estagnada é representada pela classe de trabalhadores em atividade, mas que 

possuem ocupações irregulares e vivem em condições muito abaixo dos padrões médios da 

classe trabalhadora, com jornadas de trabalho excedente, salários baixos e sem garantia de 

proteção social.  

Diante dessa conjuntura social, o capitalismo acabou marcando desigualdades sociais, 

que afloraram o surgimento da pobreza no contexto urbano, que por sua vez, contribuiu para a 

exclusão daqueles que não conseguiram garantir condições mínimas de sobrevivência.  

Em se tratando da presença da população em situação de rua em cidades que atraem 

um sem-número de migrantes pobres, pesquisas apontam que o êxodo rural tem relevância 

determinante no crescimento da população nessa situação (BURSZTYN, 2003). Neste 

sentido, percebe-se que a origem da pobreza no contexto brasileiro deu-se no campo e 

direcionou-se para as cidades, fenômeno esse denominado de metropolização da pobreza. A 

partir do momento em que as grandes cidades tornaram-se pontos de atração para as 

populações pobres, outra dimensão da pobreza começou a figurar: a periferização da pobreza.  

A configuração da pobreza no contexto brasileiro sinaliza uma dinâmica que reflete os 

pares campo-cidade e cidade-periferia. Diante desse movimento, o meio urbano transforma-se 

em espaço privado da população em situação de rua.  

Devemos frisar que a presença de pessoas em situação de rua reflete um estado 

transitório, o que nos permite considerar que aqueles que são atingidos pelo fenômeno, diante 

de variados fatores determinantes, utilizam as ruas momentaneamente, seja a curto, médio ou 

longo prazo, fazendo dela um lugar de sobrevivência, batalha por condições de vida, 

procurando conquistar ações de cidadania que lhes garantam usufruir dos direitos, valores e 

materiais simbólicos que configuram o espaço social. Procurando discutir um pouco sobre 

esse estado transitório das pessoas em situação de rua, vejamos alguns apontamentos 

apresentados na seção que segue. 
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3.3 FICAR, ESTAR, SER E SAIR: VERBOS DA RUA 

 

A população em situação de rua é definida a partir de sua pobreza, da interrupção de 

vínculos familiares e pela inexistência de moradia regular convencional. Também é 

caracterizada pela utilização de serviços de acolhimento ou moradia temporária ou provisória, 

isto é, pela dependência de agentes e instituições.  

Mesmo em face da diversidade de motivações de ida à rua e de razões que 

caracterizam as situações de rua, utiliza-se no âmbito do Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome a seguinte definição: 

 

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 (BRASIL, 2013, p. 19). 

  

Neste sentido, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

(BRASIL, 2009, BRASIL, 2013), três condições são importantes para se fazer conhecer esse 

grupo populacional, a saber: condição de pobreza extrema, interrupção ou fragilidade dos 

vínculos familiares e falta de moradia convencional regular. A população em situação de rua 

tem crescido exponencialmente em todas as cidades, podendo ser notada principalmente em 

grandes centros urbanos. Trata-se de pessoas que não possuem um teto ou um local fixo para 

dormir e que estão nas ruas circunstancialmente, temporariamente ou permanentemente 

(BURSTZYN, 2003). Sobre essa questão, Vieira, Bezerra e Rosa argumentam: 

 

A rua pode te pelo menos dois sentidos: o de se constituir num abrigo para 

os que, sem recurso, dormem circunstancialmente sob marquises de lojas, 

viadutos ou bancos de jardim ou pode constituir-se em um modo de vida, 

para os que já têm na rua o seu habitat e que estabelecem com ela uma 

complexa rede de relações (VIEIRA, BEZERRA, ROSA, 2004, p. 93). 

 

 

O crescente empobrecimento e o desemprego a que está submetida grande parcela da 

população, ou seja, a perda de papéis sociais relacionados à capacidade produtiva que o 

indivíduo exercia na sociedade capitalista, têm levado o fenômeno a um movimento de ficar, 

estar e ser da rua, fato que obriga as vítimas a desenvolverem novas estratégias de 
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sobrevivência em situações de violência e a se adaptarem a referências de vida social bem 

diferentes daquelas vividas anteriormente (GHIRARDI et al, 2005).  

Diante das estratégias desenvolvidas pelos indivíduos que vivem nas ruas, muitos 

realizam projetos de vida e de sobrevivência que os permitem sua inserção e inclusão no meio 

social. É importante destacar que os sentidos desses verbos negam a possibilidade de um 

processo contínuo, posicionado na forma de estágios assegurados pelo tempo na/de rua. Essas 

condições não são estáveis e refletem o caráter transitório da situação, tematizada pelos 

processos de subjetividade construídos por aqueles que vivenciam essa condição de 

vulnerabilidade social.   

 A discussão que apresentamos sobre os verbos da rua, inicialmente, tem como 

embasamento o pensamento de Vieira, Bezerra e Rosa (2004), que discutem a natureza das 

dimensões ficar na rua, estar na rua e ser da rua.   

 

a) Ficar na rua reflete um estado de precariedade de quem, além de estar 

sem recursos para pagar pensão, não consegue vaga em albergue. Pode 

ser fruto de desemprego, especialmente na construção civil, quando, 

junto com o trabalho, se perde a moradia no alojamento da obra. Há 

também os que, recentes na cidade, não conseguem emprego e não têm 

para onde ir. Geralmente as pessoas que se encontram nessa situação 

sentem-se desvalorizadas e demonstram medo de dormir na rua. Buscam 

rapidamente uma saída através de plantões de serviço social e procuram 

emprego ou bicos que lhes permitam pagar uma pensão. Rejeitam 

violentamente a identificação com o morador de rua, procurando 

distanciar-se dele. 

 

b) Estar na rua expressa a situação daqueles que, desalentados, adotam a 

rua como local de pernoite e já não a consideram tão ameaçadora. 

Começam a estabelecer relações com pessoas da rua e conhecer novas 

alternativas de sobrevivência. Procuram emprego ou fazem bicos. 

Podem conseguir trabalho em outras cidades ou estados, aliciados por 

empreiteiros. Quando conseguem obter algum dinheiro, procuram 

pensões ou vagas em albergues. Começam a frequentar lugares de 

distribuição de comida gratuita e instituições assistenciais. Tentam se 

diferenciar dos moradores de rua apresentando-se como trabalhadores 

desempregados. 

 

 

c) Ser da rua. Nas situações anteriores é possível alternar a rua com outros 

lugares de residência e com trabalhos diversos. Pode acontecer até 

mesmo que o indivíduo saia definitivamente da rua, retorne ao lugar de 

origem, consiga emprego, constitua família. Este processo torna-se mais 

difícil à proporção que aumenta o tempo de rua. De forma geral, o 

indivíduo vai sofrendo um processo de depauperamento físico e mental 

em função de má alimentação, precárias condições de higiene e pelo uso 
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constante do álcool. Essa população está também exposta a toda sorte de 

violências vindas da polícia, dos próprios companheiros e do trânsito. 

Nessa situação, torna-se extremamente difícil ser aceito em empresas da 

construção civil ou de trabalho temporário, ainda que, muitas vezes, o 

indivíduo recorra ao discurso do trabalhador desempregado que perdeu 

os documentos. Nesse contexto, a rua ganha cada vez mais importância. 

É o espaço de relações pessoais, de trabalho, de obtenção de recursos de 

toda sorte. O cotidiano passa a ser pautado por referências como as 

bocas de rango, instituições assistenciais, determinados lugares da 

cidade onde se reúnem as pessoas na mesma situação. A rua torna-se 

espaço de moradia de forma praticamente definitiva, ainda que 

ocasionalmente possa haver alternância com outros lugares de 

alojamento, como pensões baratas, albergues, depósitos de papelão e 

casas de parentes (VIEIRA, BEZERRA, ROSA, 2004, p. 94-95, grifos 

nossos). 

 

Na intenção de corroborar com a discussão teórica pautada em Vieira, Bezerra e Rosa 

(2004), fundamentando-nos a partir do que sinalizam os dados empíricos de nossa pesquisa, 

gostaríamos de acrescentar uma discussão voltada para a dimensão sair da rua, frisando que  

a rua é literalmente uma avenida que também pode conferir à pessoa em situação de rua a 

(re)inserção social, fato que exige uma cooperação coletiva e, mais ainda, a capacidade de o 

indivíduo ser sujeito de si mesmo na configuração de tomadas de atitudes para a mudança de 

posição social.  

Essa posição reclama uma prática de relações sociais individuais e coletivas, 

ancoradas em atitudes de resistência (FOUCAULT, 1993, 1995, 2004 e 2005), na adoção de 

uma política emancipatória (GIDDENS, 2002) e gerenciamento de mecanismos de 

empoderamento (VASCONCELOS, 2003).  

 Neste sentido, retomando a discussão sobre os verbos da rua, acrescentamos: 

 

 

d) Sair da rua pressupõe a possibilidade de reinserção social, fato 

que pode acontecer mediante a capacidade de o indivíduo gerir 

suas próprias tensões existenciais, estabelecendo vínculos com 

outras pessoas em torno de um destino comum, laços de 

solidariedade para a conquista de valores simbólicos e valores 

cidadãos.  

 

Em síntese, ficar na rua representa uma situação circunstancial. Estar na rua denota 

uma situação de ocorrência recente, esporádica, provisória.  Ser da rua nos remete a um 

estado de permanência, o que significa que o indivíduo não está exposto apenas à condição de 

espoliação, passando por carências de vários tipos, representa também a constituição de novos 
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laços e referências de vida social, diferentes dos anteriores baseados em valores associados ao 

trabalho, à moradia, às relações familiares.  

Na condição de ser, a pessoa em situação de rua pode desenvolver projetos de vida em 

parceria com outros indivíduos que vivenciam a mesma situação, caminhando, não só em 

busca da sua sobrevivência diária, mas no sentido de superar as amarras sociais, os fatores que 

foram determinantes para sua inserção no contexto rua. Para tanto, busca-se, sobretudo,  

inserir-se nas tomadas de decisões frente às possíveis políticas públicas direcionadas ao 

fenômeno população em situação de rua.  

 

3.4 O FENÔMENO POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA: SÍNTESE DE SUAS 

CARACTERÍSTICAS BASILARES 

  

 Embora em alguns contextos desta tese seja possível localizar alguns apontamentos 

que situam uma descrição do fenômeno população em situação de rua, sobretudo, a sua 

concepção corrente no poder público brasileiro, por exemplo, no Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, nesta seção, focalizaremos uma síntese das 

características do fenômeno e da população em situação de rua a partir de pesquisas já 

realizadas no cenário nacional. 

 Essa discussão pode receber as primeiras lentes de constatação consoante o 

posicionamento de Silva (2009). A autora argumenta que a caracterização do fenômeno 

população em situação de rua abriga um conjunto de seis fatores, a saber:  

 

a) As múltiplas determinações; 

b) Expressão radical da questão social; 

c) Localização nos grandes centros urbanos; 

d) Preconceito atribuído pela sociedade; 

e) Particularidades vinculadas ao território em que se manifesta e; 

f) Tendências à naturalização do fenômeno.  

 

Com relação ao primeiro aspecto, que reconhece a multiplicidade dos fatores que 

conduzem a situação de rua, dentre eles estão os estruturais, que englobam a ausência de 

moradia, renda e mudanças econômicas que ocasionam fortes impactos sociais. Destacam-se 

também fatores biográficos, estes por sua vez estão ligados a experiências particulares de cada 
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indivíduo, podendo estar relacionados ao rompimento de vínculos familiares, doenças, 

consumo de drogas, entre outros, e por fim, a caracterização desse fenômeno pode estar 

relacionada a fatores naturais, como alagamentos, desmoronamentos, desastres naturais e 

afins.  

O segundo aspecto é a expressão radical da questão social, que se fundamenta na 

questão de desigualdades sociais no cenário contemporâneo. Os elevados índices de pobreza e 

os altos níveis de vulnerabilidade da classe trabalhadora materializam a violência do 

capitalismo à vida humana. A esse respeito, Iamamoto comenta: 

 

A questão social, enquanto parte constitutiva das relações sociais 

capitalistas, é apreendida como expressão ampliada das desigualdades 

sociais: o anverso do desenvolvimento das forças produtivas do trabalho 

social. Sua produção/reprodução assume perfis e expressões historicamente 

particulares na cena contemporânea. Requer, no seu enfrentamento, a 

prevalência das necessidades da coletividade dos trabalhadores, o 

chamamento à responsabilidade do Estado e afirmação de políticas sociais 

de caráter universais, voltadas aos interesses das grandes maiorias, 

condensando um processo histórico de lutas pela democratização da 

economia da política, da cultura na construção da esfera pública 

(IAMAMOTO, 2004, p. 10-11). 

 

Nesse sentido, os impasses das políticas públicas para com a população em situação de 

rua tendem a gerar o agravamento da situação. Muitas vezes, tais políticas estão 

materializadas num rol de ações assistencialistas residuais, por exemplo, medidas paliativas 

de recolhimento desse grupo humano em albergues públicos, deixando de legitimar ações 

sociais capazes de focar nas necessidades vitais que o grupo precisa para transformar 

realmente sua vida, inserindo-o de forma cidadã no cenário da vida em sociedade. 

  O terceiro aspecto é a localização dessa população nos grandes centros urbanos. 

Como já explanado anteriormente, as cidades detinham os centros industriais, a concentração 

do capital econômico exerceu uma força centrípeta, impulsionando a migração campo-cidade. 

Com isso, surgem alternativas de trabalho às pessoas que migraram para os grandes centros. 

Essas áreas concentram atividades econômicas que atraem muita gente dada a facilidade de 

exercer atividades de subsistência (coleta de material reciclável, guardadores de carro). Nessa 

conjuntura, 

 

Aparece a população de rua, que dorme embaixo de marquises e viadutos, 

perto de fontes de água pública. Orientada por brechas de mercado para 

subsistir, ela confere particular importância e visibilidade à reciclagem, pois 
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a absolescência e o descarte acelerado dos bens de consumo são marcas do 

consumidor da pós-modernidade (LESSA, 2003, p. 15).  

 

O quarto aspecto que caracteriza a população em situação de rua é o preconceito que a 

sociedade atribui a essa parcela da sociedade. Sabe-se que sempre houve discriminação contra 

aqueles que fazem dos logradouros públicos sua moradia. Os termos utilizados para designar 

essa população sempre foram de cunho negativo, hostilizando pejorativamente esses atores 

sociais. Carregados de preconceito social, a população em situação de rua é designada de 

mendigos, vagabundos, bandidos, sujos, doentes mentais, drogados entre outros.  

Diante da comunidade, a população é responsabilizada pela situação a qual se encontra 

e tratada como ameaça. A força do preconceito em relação à população de rua atua como um 

reforço a essa identidade negativa. É nessa direção que Mattos e Ferreira (2004) trazem uma 

importante discussão, destacando a existência de representações sociais pejorativas para as 

pessoas em situação de rua, as quais se materializam nas relações sociais. Para os autores, as 

designações mais comuns dirigidas às pessoas em situação de rua são: vagabunda, perigosa, 

louca, coitadinha, suja. 

O fato de o fenômeno população de rua ser mundial não tira as particularidades do 

território ao qual se manifesta. Esse é o quinto aspecto caracterizador dessa população. As 

peculiares de cada território refletidas nos valores, crenças, hábitos e em características 

socioeconômicas refletem diretamente na escolha da rua como fonte de subsistência.  

Como sexto e último aspecto, temos a naturalização desse fenômeno. Nesse caso, 

várias são as influências para a naturalização da população em situação de rua, a começar pela 

quase carência de informações sobre o fenômeno e a existência de políticas sociais não muito 

engajadas, capazes de englobarem verdadeiramente toda a população pobre, visando reduzir 

as desigualdades sociais e a pobreza. Sobre isso, Almeida et al pontuam:  

O que se percebe é que o Estado brasileiro apresenta uma dívida histórica no 

que se refere à elaboração de políticas públicas para a população em situação 

d rua. As primeiras ações voltadas para esse segmento remontam para o 

papel de um Estado violador, que validava ações de cunho criminalizatório e 

repressivo pelos seus segmentos. A política existente nesse cenário referia-

se, exclusivamente, à política de higienização social, em que as pessoas que 

viviam em situação de rua eram violentamente retiradas dos centros urbanos, 

sendo muitas vezes encaminhadas para instituições totais, como presídios e 

hospitais psiquiátricos (ALMEIDA et al., 2015, p. 158).  

Tão natural quanto for possível, a população de rua já se tornou uma parte da 

paisagem da vida urbana moderna, por fim torna-se algo banal, isolando essa população cada 
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vez mais. Esse último aspecto nos parece ser muito preocupante, uma vez que a naturalização 

do fenômeno corrobora para o não reconhecimento de essa população ter direito aos seus 

direitos como cidadãos, capaz até de gerar uma dessemelhança em relação aos demais grupos 

humanos.   

Retomando a discussão sobre os modos de operação da ideologia (THOMPSON, 

2002), apresentada no capítulo II desta tese, argumentamos que a naturalização constitui uma 

estratégia de veiculação simbólica, inscrita na reificação, cuja atuação objetiva representar os 

eventos e situações sociais como sendo naturais. Sobre esse assunto, Resende aponta que 

“isso pode ter o efeito de destituir grupos em situação de precariedade de sua condição 

essencial de sujeitos de direitos, e de minar suas possibilidades de articulação e resistência 

(RESENDE, 2012, p. 446).  

Para ilustrar ainda mais esse debate, Iamamoto salienta que “a tendência de naturalizar 

a questão social é acompanhada da transformação de suas manifestações em objeto de 

programas assistenciais focalizados no combate à pobreza ou em expressões da violência dos 

pobres, cuja resposta é a segurança e a repressão oficiais” (IAMAMOTO, 2005, p. 17). 

Apresentando uma descrição sumária do fenômeno, Silva (2009) frisa: 

 

O fenômeno população em situação de rua vincula-se à estrutura da 

sociedade capitalista e possui uma multiplicidade de fatores de natureza 

imediata que o determinam. Na contemporaneidade, constitui uma expressão 

radical da questão social, localiza-se nos grandes centros urbanos, sendo que 

as pessoas por ele atingidas são estigmatizadas e enfrentam o preconceito 

como marca do grau de dignidade e valor moral atribuído pela sociedade. É 

um fenômeno que tem características gerais, porém possui particularidades 

vinculadas ao território em que se manifesta (SILVA, 2009, p. 122). 

 

 

Embora intrinsecamente interligadas, as pessoas atingidas pelo fenômeno população 

me situação de rua apresentam também algumas características peculiares. Para melhor 

ilustração das características, passemos à leitura do quadro seguinte. 

 

 

Quadro 12 - Características das pessoas atingidas pelo fenômeno população em situação de rua 

Características Comentários 

 

Heterogeneidade 

 

“É a característica que mais se destaca nos estudos e pesquisas 

sobre o tema. A maioria dos autores descreve as pessoas em 
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situação de rua como pessoas de origens, interesses, vinculações 

sociais e perfis econômicos diversificados, por isso não 

constituem um único grupo ou categoria profissional” (SILVA, 

2009, p. 123). 

 

 

Pobreza extrema 

 

“Alcança todas as categorias das diferentes tipologias de 

população em situação de rua. (...) É uma condição vinculada às 

causas estruturais do fenômeno” (SILVA, 2009, p. 130) 

 

 

 

 

 

 

Vínculos familiares 

interrompidos ou fragilizados 

 

 

 

Essa característica situa-se na concepção de família como espaço 

de relações afetivas e protetoras, sendo a quebra dos vínculos, que 

unem seus membros, um fator determinante do fenômeno 

população em situação de rua e, por consequência, item 

caracterizador dessas pessoas (SILVA, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

Inexistência de moradia 

convencional regular e a 

utilização da rua como espaço 

de moradia e sustento 

 

“A inexistência de moradia convencional regular associada às 

demais condições conduzem à utilização dos logradouros públicos 

como ruas, praças, jardins,canteiros, marquises e baixos de 

viadutos ou áreas degradadas, ou seja, galpões e prédios 

abandonados, ruínas, carcaças de caminhão ou, ainda, redes de 

acolhida temporária mantidas por instituições públicas ou 

privadas, sem fins lucrativos, como espaço de moradia e sustento, 

por contingência temporária ou de forma permanente” (SILVA, 

2009, p. 132). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor conforme Silva (2009) 

 Ainda sobre a primeira característica, Escorel aponta: “o que todas as pesquisas 

revelam é que não há um único perfil da população de rua, há perfis; não é um bloco 

homogêneo de pessoas, são populações” (ESCOREL, 2003, p. 155). Borin também colabora 

com a discussão, acrescentando: 

Os moradores de rua não constituem uma “população homogênea. A 

multiplicidade de características pessoais, que esse segmento social 

apresenta, dificulta a utilização de uma definição unidirecional. A variedade 

de soluções dadas à subsistência e formas de abrigo, o tempo e permanência 

na rua, a trajetória anterior à situação, a herança cultural e social, o tempo e 

as formas de rompimento dos vínculos familiares, os tipos de socialização 

que se consolidaram na rua, a rotina espacial, o uso de substâncias químicas 

(álcool e/ou drogas) e o seu grau de comprometimento, as condições de 
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autoestima, o sexo, a idade, a escolaridade e as formas de reintegração que 

almejam, são fatores que dificultam uma conceituação que não seja 

reducionista ou mesmo unifocal e nos conduz à ideia de uma tipologia 

dentro dos moradores de rua na cidade (BORIN, 2003, p. 44). 

 

Destacamos que outras características são apontadas para as pessoas em situação de 

rua, tais como: gênero, raça/cor, idade, etc. Entretanto, o quadro 12 apresenta as principais, as 

quais constituem referencial teórico nesta tese.  

Para fechar a seção, aludimo-nos à ideia de que, de modo geral, o crescimento 

constante de pessoas em situação de rua tem uma raiz histórica e se relaciona diretamente ao 

processo de crescimento dos grandes centros urbanos. Isso ocorre na medida em que as forças 

econômicas exercerem grande influência para disseminar disparidades sociais bem como 

gerar formas de vidas em extrema pobreza, desembocando num patamar mais visível de 

exclusão de grupos humanos, dentre os quais podemos citar a população em situação de rua.  

Na intenção de apresentar dados característicos mais específicos, apresentaremos à 

adiante uma tela de características consoante com os resultados do I Censo e Pesquisa 

Nacional sobre População em Situação de Rua no Brasil.  

 

3.5 PESQUISA NACIONAL SOBRE A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA 

  

 Conforme dito anteriormente nesta tese, entre agosto de 2007 e março de 2008, foi 

realizado no Brasil o I Censo e Pesquisa Nacional sobre a População em Situação de Rua 

(BRASIL, 2009). 

  O levantamento de dados da população em situação de rua compreendeu um universo 

de 71 cidades brasileiras, sendo 48 municípios com mais de 300 mil habitantes e 23 capitais, 

independente de sua dimensão populacional. Entre as capitais brasileiras não foram 

pesquisadas São Paulo, Belo Horizonte, Recife e Porto Alegre, pois elas realizaram 

independentemente pesquisas em anos anteriores (BRASIL, 2009). 

 A pesquisa trouxe dados importantes no que diz respeito às características 

sociodemográficas e econômicas dessa população, seu perfil e trajetória nas ruas, informações 

sobre a existência ou não de vínculos familiares, seus hábitos de higiene e saúde, sobre a 

posse de documentos, o acesso a programas governamentais, discriminações sofridas, a 

participação em movimentos sociais dentre outros. 
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 À época do censo, foram contabilizadas 31.922 pessoas maiores de 18 anos em 

situação de rua no total das cidades pesquisadas. As pessoas utilizavam calçadas, praças, 

rodovias, parques, viadutos, postos de gasolina, praias, barcos, túneis, depósitos e prédios 

abandonados, becos, lixões, ferro-velhos como espaços de abrigo e alojamento. Foi 

identificado também que elas pernoitavam em instituições (albergues, casas de passagem e de 

apoio e igrejas).    

 Quanto às características sociodemográficas e econômicas, os resultados apontam uma 

população jovem, havendo concentração de pessoas em idade economicamente ativa, e com 

leve prevalência de mulheres nos grupos etários baixos. Constatou-se que no geral é notável a 

predominância de homens (82%) em relação às mulheres entre a população em situação de 

rua. Em relação à formação escolar, a maior parte (63,5%) não concluiu o ensino fundamento 

– anos iniciais, (antigo primeiro grau), 17,1% nãos sabem ler e escrever e 83% apenas 

assinam o próprio nome. Grande parte da população não estudava à época da pesquisa (95%) 

e apenas 3,8% dos entrevistados afirmaram estar fazendo algum curso (ensino formal 2,1% e 

profissionalizante 1,7%).  A pesquisa sinaliza que a população pesquisada tinha pouco acesso 

ao sistema escolar formal, porém foi observado a presença de pessoas com nível superior em 

situação de rua.  

 A respeito dos motivos da ida para as ruas e da trajetória vivenciada pela população 

para garantir sua sobrevivência, os dados apontam um quadro surpreendente e sinaliza um 

grau de vulnerabilidade bastante acentuado. Os principais motivos alegados foram: problemas 

de alcoolismo e/ou drogas (35,5%); desemprego (29,8%) e desavenças com pai/mãe/irmãos 

(29,1%). A pesquisa destaca que do conjunto de pessoas entrevistadas, 71,3% citaram pelo 

menos um desses três motivos, na sua maioria, de maneira correlacionada ou de maneira 

causal entre eles. 

 A pesquisa chama atenção para um fator que contribui para o ingresso de pessoas em 

situação de rua, embora não tenha aparecido nas vozes dos sujeitos entrevistados. Esse fator 

diz respeito à escolha pessoal pela rua como opção de moradia.  

 

Apesar de não aparecer como razão principal da saída de casa, esta questão 

deve ser considerada na medida em que, mesmo quando as razões 

explicitadas envolvem desentendimentos familiares ou ameaças e violências 

sofridas dentro do ambiente familiar, há um grau de escolha própria para ir a 

rua. Essa escolha muitas vezes está relacionada a uma noção (ainda que 

vaga) de liberdade proporcionada pela rua, e acaba sendo um fator 

fundamental para explicar não apenas a saída de casa, mas também as razões 
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da permanência na rua. Após vivenciar a situação de “liberdade” que a rua 

proporciona, muitas pessoas se sentem compelidas a permanecer neste 

ambiente, em detrimento do ambiente doméstico, considerado, muitas vezes, 

perigoso e opressor (BRASIL, 2009, p. 87). 

  

 A permanência na rua também foi um item a ser observado. Quase metade da 

população em situação de rua (48,4%) está há mais de 2 anos dormindo na rua ou em albergue 

e cerca de 30% estão dormindo na rua há mais de 5 anos.  

 Embora a situação migratória, sobretudo, do campo para a cidade, constitui um dos 

focos de origem do fenômeno população em situação, o I Censo e Pesquisa Nacional de 

População em situação de rua abordam um fato que foge a essa realidade, destacando que essa 

condição não se reflete no panorama atual no contexto brasileiro. Segundo os dados, 

  

Parte considerável dos entrevistados (45,8%) sempre viveu no município em 

que mora atualmente e outra parte importante (30,3%) deslocou-se de um 

município dentro do mesmo estado. Assim, 76,1% são originários do mesmo 

local em que se encontram ou de locais relativamente próximos, situados no 

mesmo estado, refutando uma ideia difundida de que as pessoas em situação 

de rua são migrantes, ou seja, oriundas de outros municípios e estados. Além 

disso, os dados coletados mostram que das pessoas que vieram de outros 

municípios, 71,9% são originários de áreas urbanas (BRASIL, 2009, p. 88). 

 

 

 Dessa forma, entendemos que, pelo exposto acima, as pessoas atingidas pelo 

fenômeno população em situação de rua no contexto atual no Brasil são originárias do mesmo 

local em que se encontram ou regiões próximas, refletindo uma mobilidade espacial marcada 

pela busca por oportunidades de trabalho (45,3%) ou conflito intrafamiliar (18,4%). 

 Ainda sobre a questão da permanência na rua, do universo de pessoas entrevistadas, 

46,5% preferem dormir na própria rua, enquanto 43,8%  revelam preferência por dormir em 

albergues. O que justifica tais escolhas, em relação à rua, são a falta de liberdade nos 

albergues (44,3%), seguida do horário de entrada, saída e demais rotinas (27,1%) e, em 

terceiro lugar o fato de ser proibido em tais locais o uso de álcool e drogas (21,4%). Em 

relação ao albergue, foram apontados o medo de serem acometidos por violência (69,3%) e a 

o desconforto (45,2%). 

 Outra questão relevante ao estudo são os resultados associados aos vínculos familiares 

das pessoas em situação de rua. “O rompimento de vínculos familiares constitui fator 

importante para explicar a ida à rua no caso de 27,1% dos entrevistados” (BRASIL, 2009, p. 

92). Quanto ao trabalho e renda, a população, em sua maioria, é formada por trabalhadores, 
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sendo que 70,9% deles exercem alguma atividade remunerada e 58,6% destacam que têm 

alguma profissão, sendo designadas como catador de materiais recicláveis (27,5%), flanelinha 

(14,1%), trabalhos na construção civil (6,3%), limpeza (4,2%) e carregador/estivador (3,1%). 

Essa constatação desmitifica a falsa ideia de que a população em situação de é formada por 

mendigos e pedintes (BRASIL, 2009). 

 Não devemos deixar de registrar dados oriundos dos questionamentos feitos à 

população sobre acesso aos programas governamentais. Sobre esse ponto, a investigação 

aborda que “a grande maioria desta população não é atingida pela cobertura dos programas 

governamentais: 88,5% afirmaram não receber qualquer benefício dos órgãos 

governamentais” (BRASIL, 2009, p. 97). Dentre os programas assistencialistas mencionadas, 

aparecem o Programa Bolsa Família10 (2,3%) e o Benefício de Prestação Continuada11 – BPC 

(1,3%). Os entrevistados também mencionaram a aposentaria como fonte de benefício (3,2%). 

Esses dados corroboram para a necessidade do fortalecimento de políticas públicas destinadas 

a essa população, uma vez que a atenção social das instituições governamentais é pequena. 

 É fato que muitas são as formas de discriminação pelas quais passam pessoas atingidas 

pelo fenômeno população em situação de rua. Esse fato acaba contribuindo para o 

distanciamento de elas exercerem sua cidadania, terem oportunidade para estabelecerem 

vínculos com outros grupos humanos e poderem transitar por espaços sociais mediante o 

mesmo reconhecimento e aceitação social em relação às pessoas que não se enquadram no 

                                                           
10 “O Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda que beneficia famílias em situação 

de pobreza e de extrema pobreza em todo o país. Integra o Plano Brasil Sem Miséria, que tem como 

foco de atuação os milhões de brasileiros com renda familiar per capita inferior a R$ 77 mensais e está 

baseado na garantia de renda, inclusão produtiva e no acesso aos serviços públicos” (MINISTÉRIO 

DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 2015). 

 
11 “O BPC é um benefício da Política de Assistência Social, que integra a Proteção Social Básica no 

âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS e para acessá-lo não é necessário ter 

contribuído com a Previdência Social. É um benefício individual, não vitalício e intransferível, que 

assegura a transferência mensal de 1 (um) salário mínimo ao idoso, com 65 (sessenta e cinco) anos ou 

mais, e à pessoa com deficiência, de qualquer idade, com impedimentos de longo prazo, de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir 

sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Em 

ambos os casos, devem comprovar não possuir meios de garantir o próprio sustento, nem tê-lo provido 

por sua família. A renda mensal familiar per capita deve ser inferior a ¼ (um quarto) do salário 

mínimo vigente” (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 2015). 
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grupo população em situação de rua. A pesquisa frisa que muitas nem tentam entrar em certos 

locais para evitar o constrangimento. 

A respeito da participação em movimentos sociais e cidadania, o estudo evoca uma 

situação que corrobora para o distanciamento e integração da população em situação de rua 

em relação a alguns segmentos sociais. Uma parcela considerável desta população (95,5%) 

não participa de qualquer movimento social ou atividade de associativismo. Somente 2,9 

confirmaram participação em algum movimento social ou associação, citando os movimentos 

religiosos (31,3%) e movimentos populares (7,2%).  

As informações apresentadas nesta seção corroboram para a constatação da 

necessidade de uma mobilidade social do poder público no tocante à afirmação de políticas 

públicas atentas às condições de miserabilidade e exclusão social nas quais as pessoas em 

situação de rua são expostas continuamente, constituindo adereço imagético da pobreza no 

centro urbano das capitais brasileiras, dentre elas Natal/RN. Sobre esse fato, há o 

reconhecimento de que  

A constatação de que as pessoas de rua apresentam um perfil indicativo de 

menores probabilidades de reintegração social e profissional, ressalta a 

necessidade de maior atenção a este contingente, por meio de políticas 

públicas mais abrangentes, que incluam, além da ampliação e reorganização 

das instituições de albergamento, cursos de formação, aperfeiçoamento, 

atualização nas áreas profissional e de cidadania e saúde, assim como 

oportunidades para a realização de atividades remuneradas de trabalho 

(BRASIL, 2009, p. 101). 

  

Para uma maior discussão sobre os pilares e perspectivas de políticas públicas para o 

assunto em pauta, a seção à frente apresenta algumas considerações.  

 

3.6 POLÍTICAS PÚBLICAS E O FENÔMENO POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE 

RUA 
 

   Muitas são as solicitações com relação às políticas voltadas para o auxílio à população 

em situação de rua. Solicita-se um olhar social em direção às pessoas que vivem em situação 

de vulnerabilidade, que adotam a rua como espaço de sobrevivência e que, na invisibilidade 

que a sociedade insiste alimentar, carecem de direitos que lhes assegurem igualdade e uma 

vida cidadã.  

Diante disso, é necessário frisar que a população em situação de rua é um grupo social 

dotado de direito ao trabalho, à habitação, à educação, à cultura e a várias outras dimensões da 

vida em sociedade. Frente a essa compreensão, torna-se necessária a criação de políticas 
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públicas se não para solucionar o problema do sistema capitalista e da distribuição de capital 

ao menos para tentar atenuar a desigualdade social através de medidas que assumam o 

compromisso de criar programas focalizados na garantia dos direitos e que ao mesmo tempo 

combatam a pobreza extrema.  

É sob esse horizonte que a oferta de políticas públicas no cenário nacional tem sido 

promovida segundo o discurso de representantes políticos materializados nos documentos 

oficiais. No Brasil, segundo Ferro (2012), sob uma perspectiva histórica, há dois momentos 

que marcam promoção de políticas públicas: 

 

Um primeiro tipo de política, que remonta à origem das ruas, é a 

criminalização e repressão dessas pessoas por agentes públicos. O uso da 

violência tem sido prática habitual para afastar essas pessoas dos centros 

urbanos e levá-las para áreas remotas ou para outros municípios, em nítidas 

políticas de higienização social. Esse tipo de ação estatal reflete, é claro, a 

cultura dominante em nossa sociedade de discriminação e culpabilização do 

indivíduo por estar e morar nas ruas, visão que é projetada e estimulada por 

diversos meios de comunicação. O segundo tipo de política consiste na 

omissão do Estado e, como consequência, na cobertura ínfima ou inexistente 

das políticas sociais para este segmento em todos os três níveis de governo 

(municipal, estadual e federal), ou seja, a invisibilidade do fenômeno para o 

poder público. Nesse sentido, a ausência de políticas sociais é também uma 

política (FERRO, 2012, p. 36). 

 

Com o processo de redemocratização do país, década de 1980, a concretização de 

políticas públicas constitui ponto de pauta dos movimentos sociais, fortalecendo a formatação 

da nova Constituição Federal de 1988. Nesse contexto, o debate sobre políticas públicas traz à 

tona a necessidade de olhar para a população em situação de rua, (re)discutindo ações 

políticas que lhe garantam os seus direitos, uma vez que a própria Constituição a garante esse 

direito, determinando a igualdade de todos perante a lei e os direitos sociais.  

Uma vez que foi legitimado esse direito na Constituição, criou-se maior oportunidade 

para discutir questões inerentes a esse grupo populacional, e começaram a surgir, na década 

1990, eventos sociais que deram mais visibilidade à população, dentre eles, destacamos o 

Fórum Nacional de Estudos sobre População de Rua, 1993, acompanhado do Grito dos 

Excluídos. A partir de 1995, começaram a surgir Seminários Nacionais e o 1º Congresso 

Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, além da 1ª Marcha do Povo da Rua, em 

2001 (BRASIL, 2013). 

Diante da democratização por que passava o Brasil, outros eventos e conquistas 

relacionados às políticas públicas foram sendo alcançados. Em 7 de dezembro de 1993, foi 
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aprovada a Lei Federal nº 8.742 – Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS)12, que tem sua 

importância por considerar a assistência social como direito do cidadão e dever do Estado. 

Essa lei consubstancia maiores oportunidades de assistência à população em situação de rua. 

Outra conquista deu-se no ano de 2004 quando foi aprovada a Política Nacional de 

Assistência Social - Resolução CNAS nº 145, de 15 de outubro de 2004 -, que atribui à 

Proteção Social Especial o atendimento da população em situação de rua. Também no mesmo 

ano, aconteceu um trágico episódio envolvendo pessoas em situação de rua, o qual chamou 

atenção de toda a população brasileira, confirmando, cada vez mais, a urgência de promoção 

de políticas públicas que garantam direitos e condições sociais de sobrevivência dessas 

pessoas. Trata-se do ataque a 15 pessoas em situação de rua, culminando na morte de 7 delas, 

na cidade de São Paulo, o qual ficou conhecido como chacina da Praça da Sé, (BRASIL, 

2013). 

 Após a chacina, os grupos e as pessoas que desenvolviam trabalhos com a população 

em situação de rua mobilizaram algumas lideranças da própria população no sentido de cobrar 

ações concretas das autoridades, como alternativas de sobrevivência para aqueles que se 

encontram nessa situação. Nesse sentido, mediante a necessidade de fortalecer laços políticos, 

em 2005 foi instituído o Movimento Nacional da População em Situação de Rua – MNPR13, o 

qual é apoiado pelo Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR) 

(COSTA, 2007; FERRO, 2012). A respeito do MNPR, Almeida et al. Comentam: 

 

Os princípios que constituem o MNPR dizem respeito à valorização do 

coletivo, democracia, solidariedade, ética e trabalho de base. Em relação aos 

objetivos desse movimento, afirma-se: o resgate da cidadania por meio do 

trabalho digno, moradia digna, salários suficientes para o sustento e 

atendimento à saúde. A fim da realização desses objetivos, o MNPR 

apresenta, como tática, o debate acerca das políticas sociais públicas 

                                                           
12 Essa lei determina que “a assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de 

Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto 

integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades 

básicas. Seus objetivos estão voltados à proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e 

à velhice; ao amparo às crianças e adolescentes carentes; à promoção da integração ao mercado de 

trabalho; à habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua 

integração à vida comunitária; à garantia de 1 (um) salário mínimo de benefício mensal à pessoa 

portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção 

ou de tê-la provida por sua família” (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 2015). 

 
13 “Atualmente, o MNPR é constituído por representantes das seguintes capitais: Brasília, Belo 

Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre, Fortaleza, Vitória, Florianópolis, Curitiba, Natal e 

São Paulo” (ALMEIDA et al.2015, p. 158). 
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voltadas para a população em situação de rua e, para além disso, a 

intervenção através do controle social e da fiscalização das políticas que já 

estão em vigor (ALMEIDA et al., 2015, p. 158-159).  

 

Neste sentido, faz-se necessário compreender e perceber o MNPR como importante 

agente político que atua no combate das injustiças sociais, as quais afetam a vida das pessoas 

em situação de rua, proclamando por igualdade e reivindicando direitos e oportunidades para 

a população. Diante dessa conjuntura, a população em situação de rua passa assumir espaços 

para discutir questões políticas inerentes à sua inserção social.  

A população foi convidada pela Secretaria Nacional de Assistência Social do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para a realização, em Brasília, 

2005, do I Encontro Nacional de População em Situação de Rua. O encontro teve como 

objetivo discutir a situação dessa população, fato marcante para o movimento e para o 

governo federal, pois se iniciava uma nova fase de relacionamento entre o poder público e as 

pessoas em situação de rua.  Esse evento  foi um momento marcante para a população, pois 

durante sua realização foi construído o primeiro esboço da Política Nacional para a População 

em Situação de Rua.  

Ferro destaca que as conquistas em 2005 apontam para uma mudança de visibilidade 

da população em situação de rua e argumenta:  

 

A partir de 2005, por intermédio do Ministério de Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS), inicia-se um processo sem precedentes na história 

do Estado brasileiro de discussão sobre o fenômeno social das pessoas em 

situação de rua. Igualmente, de forma também inédita, o Governo Federal 

promove várias alternativas que possibilitaram a participação da sociedade 

civil na discussão e formulação de políticas públicas destinadas a essa 

população. Essa mudança aponta para um projeto político não apenas 

diferente, mas antagônico ao que vinha sendo praticado historicamente pelo 

Estado. Um projeto no qual, pela primeira vez, a inclusão dos – invisíveis – 

torna-se importante (FERRO, 2012, p. 36). 

 

O ano de 2005 também trouxe avanços nas políticas direcionadas à colaboração dos 

movimentos sociais e participação de pastorais na promoção de ações afirmativas para a 

inclusão social da população em situação de rua. Essa conquista só foi possível porque foi 

assinada pelo MDS a Portaria nº 566, de 14 de novembro de 2005, permitindo o 

cofinanciamento de prefeituras e organizações não governamentais para a criação de projetos 

sociais versando sobre ações de inclusão dessa população. Nos anos seguintes, foram 
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concretizadas várias tomadas de decisões políticas destinadas à população em situação de rua. 

O quadro seguinte traz um levantamento de algumas ações políticas nesse sentido.    

 

Quadro 13 - Mapeamento de conquistas legais para a população em situação de rua 

Ano Conquista legal 

 

 

 

 

 

 

2006 

Três portarias formas aprovadas pelo MDS. 

a) Portaria nº 136, de 24 de abril de 2006 – Referente a Projetos de 

Promoção da Inclusão Produtiva do Programa de Economia Solidária 

em Desenvolvimento. 

b) Portaria nº 138, de 25 de abril de 2016 – Referente ao 

cofinanciamento de projetos de estruturação da rede de serviços 

socioassistenciais de alta complexidade da proteção social especial. 

c) Portaria nº 381, de 12 de dezembro de 2006 – Referente ao 

cofinanciamento de serviços continuados de acolhimento 

institucional, que estabeleceu normas para o repasse de recursos 

socioassistenciais para despesas de custeio, inclusive para a proteção 

social especial de alta complexidade. 

 

Também no dia 25 de outubro de 2006, após estudos e análises feitas tanto 

pelo governo como pela sociedade civil organizada, foi assinado pelo 

Presidente da República, Sr. Luis Inácio Lula da Silva, o decreto criando o 

Grupo de Trabalho Interministerial (GTI), formado por representantes de seis 

ministérios: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 

Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho, Ministério da Educação, 

Ministério das Cidades e Ministério da Cultura mais a Secretaria Especial de 

Direitos Humanos da Presidência da República, a Sociedade Civil 

representada pela Pastoral do Povo da Rua e pelo Ministério Nacional de 

População de Rua. A finalidade da criação do GTI foi a de elaborar uma 

política de inclusão social das pessoas em situação de rua. 

 

 

2007 

Duas portarias também foram aprovadas pelo MDS. 

a) Portaria nº 224, de 25 de junho de 2007 – Referente ao 

cofinanciamento de projetos de adequação das unidades de abrigo. 

b) Portaria nº 225, de 25 de junho de 2007 – Referente ao Projeto de 

Inclusão Produtiva. 

 

2008 

Foi aprovada pelo MDS a Portaria nº 431, de 03 de dezembro de 2008, que 

tratou da expansão do cofinanciamento de serviços continuados de 

acolhimento institucional, visto que houve manifestação de interesse dos 

municípios por esse serviço. 

 

2009 

II Encontro Nacional sobre População em Situação de Rua, momento em que 

foi consolidada uma proposta intersetorial para a Política Nacional para a 

População em Situação de Rua (PNPR), instituída finalmente pelo Decreto nº 

7.053 de 23 de dezembro de 2009. Esse decreto traz em seus princípios e 

diretrizes sobretudo o respeito, a dignidade, a equidade e a igualdade como 

norte para a garantia de direitos, retomando, assim, a própria Constituição 

Federal. 

 

2010 

O MDS estabeleceu parceria com a Unesco para a realização do Projeto de 

Capacitação e Fortalecimento Institucional da População em Situação de Rua, 

com o objetivo de formação, organização e articulação da população em 

situação de rua, além de contribuir para a consolidação do MNPR. 
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2011 

Foi aprovada pelo MDS a Portaria nº 940, de 28 de abri de 2011, que dispensa 

a população em situação de rua de apresentar comprovação de endereço para 

cadastramento no Sistema Único de Saúde – SUS. 

 

2012 

Foi aprovada pelo MDS a Portaria nº 36, de 11 de junho de 2012, a qual 

institui grupo de trabalho para tratar da capacitação de profissionais e gestores 

de segurança pública para atuação relacionada às pessoas em situação de rua.  

2013 Foi aprovada a Portaria nº 2, de 27 de fevereiro de 2013, que aprova o Plano 

Operativo – Ações para as pessoas em situação de rua. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Brasil (2013, p. 18-21) 

 

Recentemente uma importante ação política no cenário brasileiro voltada para a população em 

situação de rua foi lançada pelo Ministério da Saúde em parceria com o Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência 

da República, em Brasília, no dia 19 de agosto de 2015. Trata-se da política de saúde intitulada 

Políticas de Equidade: para tratar Bem de todos - Saúde da População em Situação de Rua. O objetivo 

da política consiste em valorizar a saúde como um direito humano de cidadania e ressaltar que as 

pessoas em situação de rua têm o direito de serem atendidos no SUS (BRASIL, 2016). 

Embora seja patente no Brasil a construção de políticas públicas direcionadas à 

população em situação de rua, muitas ações políticas para a inclusão social dessa população 

acontecem de forma isolada, constituindo uma política de resíduo, uma política 

assistencialista. Essa lógica poder ser aclarada levando-se em consideração a seguinte 

constatação: 

 

[...] o papel das políticas sociais dentro do sistema capitalista, em que o 

Estado, apesar de ter caráter sociopolítico voltado para os fins públicos e 

coletivos, tem nítido caráter de classe e se submete à razão do capital. Nesse 

contexto, as políticas sociais, apesar de objetivar a garantia do acesso aos 

direitos para a população, acabam funcionando na lógica do mínimo e como 

mecanismos de suavização das tensões sociais (ALMEIDA, et al. 2015, p. 

160). 

 

É importante destacar que, mesmo mediante das políticas públicas existentes no 

cenário nacional, as histórias de vida de pessoas em situação de rua reclamam mais atenção, 

mais ação governamental que atue na reabilitação social do sujeito, conduzindo-o ao mundo 

do trabalho e da qualificação profissional.  

É notório que em poucos anos foram lançadas no cenário político brasileiro diversas 

políticas, leis, portarias e resoluções com o tema da garantia de direitos para a população em 

situação de rua, que ganharam maior visibilidade no país. Todavia, tudo que já foi projetado 
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no cenário nacional de políticas públicas parece ser insuficiente para abranger os atores 

sociais que estão expostos à vulnerabilidade social.  

Ainda sobre a temática política pública e o fenômeno população em situação de rua, é 

salutar abordar sua vinculação no contexto do Estado do Rio Grande do Norte, 

especificamente pensando a realidade da capital Natal. Mediante estratégias de resistência e 

enfrentamento por parte da população em situação de rua em Natal, exige-se cada vez mais a 

confirmação de ações políticas articuladas, voltadas às demandas e necessidades sociais dessa 

população, uma vez que esta cresce cada vez mais no centro urbano da capital. 

   

Faz-se necessário destacar que, à época da realização da primeira pesquisa nacional 

sobre população em situação de rua, na capital potiguar foram identificadas 223 pessoas 

adultas em situação de rua. No ano de 2010, em Natal também foi realizada uma pesquisa 

coordenada pelo Centro Universitário FACEX em parceria com a Secretaria de Trabalho e 

Assistência Social (SEMTAS), contabilizando aproximadamente 2.200 pessoas vivendo em 

situação de rua.  

Hoje, conforme perspectiva do Centro de Referência em Direitos Humanos do Rio 

Grande do Norte (CRDH/RN), não há um número exato de pessoas em situação de rua em 

Natal, mas registra-se que o número é bem maior em relação aos dados das pesquisas 

anteriores (ALMEIDA, et al. 2015). 

Com o crescente número de pessoas em situação de rua em Natal, a promoção de 

políticas nesse contexto geográfico constitui uma necessidade urgente, posto que “os sujeitos 

continuam sendo tratados como indivíduos que estão invalidados pela conjuntura econômica e 

social, gerando neles a falta de pertencimento à sociedade e o reforço da vulnerabilidade em 

que os mesmos se encontram (ALMEIDA, et al. 2015, p. 163). 
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 Uma importante instituição social em Natal promotora de ações políticas para as 

pessoas que vivem nas ruas diz respeito ao CRDH/RN14. O papel político do Centro, junto à 

população em situação de rua, alinha-se à ação articuladora da rede intersetorial de 

atendimento à população com o objetivo de construir ações para combater violações de 

direitos desse segmento populacional.  

 O papel articulador político do CRDH/RN vem promovendo maior interação entre a 

população em situação de rua, culminando na mobilização e articulação do Movimento de 

População em Situação de Rua de Natal/RN junto ao MNPR. A esse respeito, Almeida, et al 

salientam: 

É na perspectiva da organização política dos sujeitos, da participação ativa 

dos Movimentos Sociais no processo de luta que o CRDH/RN busca 

contribuir para o fortalecimento do Movimento da População em Situação de 

Rua de Natal/RN, entendendo que esses sujeitos precisam ser protagonistas 

do processo de transformação social, objetivando vivenciar uma 

sociabilidade justa e igualitária (ALMEIDA, et al, 2005, p. 170). 

 

      

 Neste sentido, corroboramos com o pensamento dos autores, destacando que é 

imprescindível a atuação do CRDH/RN junto ao Movimento de População em Situação de 

Rua de Natal/RN, constituindo mais um mecanismo político que confere visibilidade à 

referida população, articulando segmentos sociais no intuito de promover discussões que 

ecoam na promoção dos seus direitos e legitimação de espaço social.  

 Para o fortalecimento das políticas públicas destinadas à população em situação de rua 

em Natal/RN, foi criado em agosto de 2013 o Fórum Potiguar de População em Situação de 

Rua, que até o momento é composto por representantes locais do MNPR, Centro de 

Referência em Direitos Humanos (CRDH-UFRN), Ordem dos Advogados do Brasil no Rio 

Grande do Norte, por meio da Comissão de Direitos Humanos, Secretarias Municipais de 

Saúde (SMS) e de Trabalho, Habitação e Assistência Social (SEMTHAS) do Município de 

Natal, Subcoordenadoria de Informação, Educação e Comunicação (SIEC/RN), Secretaria de 

Informação, Educação e Comunicação, Defensoria Pública do Rio Grande do Norte, 

                                                           
14 O CRDH/RN foi implementado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em novembro 

de 2011. “O CRDH/RN tem sido uma referência no estado do Rio Grande do Norte (RN), articulando 

as instituições que atuam na área, promovendo a educação em Direitos Humanos, atuando junto a 

movimentos sociais, bem como oferecendo atendimento jurídico e psicossocial para pessoas e grupos 

que têm seus direitos violados, especialmente a população LGBT, população em situação de rua, 

comunidades ciganas, adolescentes que cumprem medidas socioeducativas e seus familiares, famílias 

desapropriadas pelas obras de mobilidade urbana, trabalhadores e trabalhadoras que vivem em 

acampamentos e assentamentos rurais, usuários(as) do sistema prisional etc.” (SOUZA; PAIVA, 2015, 

p. 48-49). 
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Conselho Regional de Psicologia, mandatos dos vereadores Hugo Manso e George Câmara 

e do Deputado Estadual Fernando Mineiro.  

 O Fórum tem sido um importante articulador de políticas, promovendo debates que 

colocam em pauta a sensibilidade da sociedade perante a confirmação de direitos sociais para 

as pessaos que se encontram nas ruas. Dentre os principais eventos realizados pelo Fórum, 

podemos destacar a realização de três grandes seminários.  

 O I Seminário Potiguar de População em Situação de Rua: discutindo políticas e 

Movimento Social ocorreu nos dias 13 e 14 de novembro de 2013, na sede da OAB/RN. O 

seminário objetivou sensibilizar a sociedade e o poder público em relação ao fenômeno da 

população em situação de rua na cidade de Natal e articular a criação da política municipal 

para a referida população. O evento contou com uma vasta programação, envolvendo 

representantes políticos locais e nacionais.  

 O II Seminário Potiguar de População em Situação de Rua: força que denuncia as 

violações de direitos e anuncia a vida nas ruas aconteceu na sede do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - Campus Cidade Alta, situado em 

Natal/RN, entre os dias 1º a 03 de dezembro de 2014. O evento teve como objetivo discutir 

políticas públicas para essa parcela da sociedade através de vasta programação como 

palestras, minicursos e mesas-redondas.  

 As discussões fomentadas durante o II Seminário reuniram gestores, profissionais, 

estudantes e pessoas em situação de rua que refletiram sobre políticas públicas para esse 

segmento populacional.  

 O III Seminário Potiguar de População em Situação de Rua intitulado Fortalecendo 

Vozes e Afirmando Direitos ocorreu de 9 a 11 de novembro de 2015 na sede do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - Campus Cidade Alta, 

situado em Natal/RN. Em sua terceira edição, o seminário objetivou discutir as políticas 

sociais destinadas à população em situação de rua no Estado. O evento foi organizado pelo 

Centro de Referência em Direitos Humanos (CRDH/UFRN) em parceria com o Movimento 

Nacional da População de Rua (MNPR-RN), a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RN), 

Conselho Regional de Psicologia e o Instituto Federal de Educação do Rio Grande do Norte 

(IFRN), como desdobramento de ações de extensão e de pesquisa desenvolvidas no CRDH 

voltadas para a população em situação de rua de Natal e do RN.  

 Em síntese, destacamos que, quanto às políticas públicas, o MNPR tem obtido 

significativas conquistas no que diz respeito aos direitos violados: saúde, educação, trabalho, 
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habitação, entre outros. Em Natal, o movimento e a promoção de políticas públicas estão em 

estágio inicial. Entretanto, vale salientar que as pessoas em situação de rua têm conquistado 

cada vez mais espaço nos debates públicos, participando de reuniões, audiências públicas e 

conselhos que discutem a problemática da população em situação de rua.  

Sabemos que várias estratégias e atitudes coletivamente podem ser adotadas no sentido 

de fortalecer as vozes das pessoas em situação de rua, reclamando seus direitos. No contexto 

da promoção de políticas públicas voltadas para esse segmento populacional, faz-se 

necessária a adoção de estratégias de resistência e de empoderamento voltadas para a 

emancipação do sujeito em situação de rua. A respeito dessas questões, na seção que segue, 

abordaremos algumas considerações sobre três categorias sociais, cuja prática no contexto das 

relações sociais, nas quais transitam a população em situação de rua, concorre para promoção 

de mudança social. Essas categorias são: resistência, emancipação e empoderamento de 

pessoas em situação de rua. 

 

3.7 RESISTÊNCIA, EMANCIPAÇÃO E EMPODERAMENTO: DISCUTINDO 

PERSPECTIVAS DE MUDANÇA SOCIAL PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO 

DE RUA 

 

Empreender um debate científico sobre o trabalho de construção identitária individual 

de pessoas que viveram ou estão em situação de rua implica trazer à tona a discussão de 

alguns conceitos que estão interligados aos processos de construção identitária e, sobretudo, à 

perspectiva de mudança social.  

Neste sentido, nesta seção, pontuaremos uma discussão sobre o conceito de resistência 

(FOUCAULT, 1993, 1995, 2004 e 2005); emancipação (GIDDENS, 2002) e empoderamento 

(VASCONCELOS, 2003).  É salutar destacar que a relação de sentido implicada no 

entrelaçamento desses três conceitos, com foco no fenômeno da identidade, está permeada 

na/pela noção de relações de poder, as quais são movediças e estão presentes na tessitura da 

vida social, sendo constituídas por meio de práticas discursivas.  

O ponto que justifica evocar, ainda que sumariamente nesta tese, reflexão sobre esses 

conceitos pauta-se no nosso entendimento de que resistência, emancipação e empoderamento 

cidadão são termos que estão intrinsecamente relacionados às condições de vulnerabilidade 

sociais. A prática efetiva deles constitui uma avenida possível para a (re)construção de 

direitos de pessoas em situação de rua, fato que contribui para a construção de suas 

identidades e a legitimação de novas formas de vida, matizada por mudança social. 
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3.7.1 Resistência 

 

Em condições de vulnerabilidade, a população em situação de rua vive constantemente 

uma batalha de sobrevivência. Neste sentido, gerir gestos de enfrentamento direcionados a sua 

própria inserção no contexto social, por meio da criação de mecanismos que venham a dirimir 

a apartação social, esta impressa por sistema econômico e por diversos fatores socioculturais, 

é mais que uma necessidade no contexto atual brasileiro, é uma demanda que pressupõe a 

urgência de um diálogo de múltiplas faces que conecte essa população e demais segmentos 

políticos e governamentais da sociedade, olhando, antes de tudo, para vidas que pedem 

socorro, que carregam o passaporte que parece anular sua dignidade e trânsito equânime nas 

diversas paisagens que moldam a vida em sociedade.        

Pensando em vidas marginalizadas, tomando como escopo desse pensamento vidas de 

pessoas em situação de rua, destacamos que o conceito de resistência que discutimos aqui 

evoca uma reflexão advinda dos estudos foucaultianos e se coaduna à discussão sobre 

relações de poder, posto que “não há relação de poder sem resistência” e “toda a relação de 

poder implica, então, pelo menos de modo virtual, uma estratégia de luta” (FOUCAULT, 

1995, p. 244-248). Demarcando uma reflexão sobre a relação de poder e resistência em 

Foucault, Revel (2005) discute: 

 

A resistência se dá, necessariamente, onde há poder, porque ela é inseparável 

das relações de poder, assim, tanto a resistência funda as relações de poder, 

quanto ela é, às vezes, o resultado dessas relações; na medida em que as 

relações de poder estão em todo lugar, a resistência é a possibilidade de criar 

espaços de lutas e agenciar possibilidades de transformação em toda parte 

(REVEL, 2005, p. 74). 

 

Em Foucault (1993, 1995, 2005), podemos perceber que a discussão sobre o termo 

resistência acompanha o pensamento do autor ao longo dos seus estudos. Nas primeiras searas 

de discussões, resistência está associada a mecanismos estratégicos que possibilitam 

“escapar’, fugir de um dado estado de privação de liberdade. Nessa conjectura, as relações de 

poder assumem a dimensão de relação de força. 

A partir dos anos 1970, Foucault dá uma revirada em sua postura teórica, trazendo 

para o campo de reflexão epistemológica a definição de poder como governo. Para Foucault, a 
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noção de governo evoca um conjunto amplo de forças que orientam e regulam a vida dos 

sujeitos frente às suas finalidades individuais e sociais diversas.  

Essa orientação e regulação pressupõem um campo social que intersecta relações de 

poder díspares associadas a todas as camadas da sociedade. Isso desautoriza a compreensão 

de que o poder situa-se exclusivamente nas mãos do Estado e legitima o reconhecimento de 

que todo sujeito constitui em si alguma relação de poder.  

 

Nesse sentido, governar, segundo a ótica foucaultiana, implica “integração de 

tecnologias de coerção e tecnologias do eu15” (FOUCAULT, 1993, p. 207). 

Essa mudança de percepção do autor em relação ao poder desemboca num novo 

entendimento sobre resistência, esta marcada agora pelo agenciamento de práticas de 

subjetivação. É com foco nesse segundo momento do pensamento de Foucault que assumimos 

um posicionamento para o termo resistência.  

Associada ao poder como governo, a concepção de resistência em Foucault legitima a 

capacidade que o sujeito tem de mover-se frente aos desafios e limites impostos pela 

sociedade, constituindo-se como agente social, capaz de promover mudança e reinventar 

novas formas de vida, superando, assim, assimetrias sociais. Nessa perspectiva, as resistências 

vão promovendo novas relações de poder num campo social movediço e múltiplo de interação 

entre os indivíduos, os quais criam tecnologias governamentais que favoreçam 

estrategicamente seu trânsito na sociedade.  

Sob essa visão, ao sujeito é sempre possível promover um conjunto de ações que lhe 

permitem dirimir algum estado de subjugação (FOUCAULT, 1995, 2005). Esse tipo de 

assunção dada ao sujeito é inerente à sua participação ativa no bojo das possibilidades de 

reversibilidade de condições de exclusão e marginalidade, adquiridas pelas/nas diversas 

maneiras de práticas de subjetividades relacionais.  

 Nas obras Verdade e subjetividade (1993) e A hermenêutica do sujeito (2004), 

Foucault apresenta uma ampla discussão sobre a questão do governo, tematizada pelo o que 

autor chama de tecnologias de si. Esse eixo de debate delineia a importância da participação 

ativa dos indivíduos no comando da tomada de decisões nas lutas e processos de 

                                                           
15 Segundo Foucault, “Tecnologias que permitem aos indivíduos efetuar por seus próprios meios um 

certo número de operações sobre seus próprios corpos, suas próprias almas, seus próprios 

pensamentos, sua própria conduta e o fazem de modo que se transformam a si mesmos, modificando-

se para alcançar certo grau de perfeição, felicidade, pureza ou poder” (FOUCAULT, 1990, p. 48, 

tradução nossa). 



118 

 

transformação de relações de poder na sociedade. Nesse momento, Foucault traz para o drama 

da vida social o papel ativo dos indivíduos mediante a sua capacidade de pensar e agir sobre 

as condições sociais que os fragilizam, visando novas configurações de vida em sociedade 

que acabam por arregimentar deslocamento de mecanismos e relações de poder.    

 Esse modo de teorizar de Foucault abarca uma arena social que se move 

constantemente, perpetua-se no entrelaçamento de práticas e processos discursivos que 

culminam na perspectiva da mudança como força vital da (re)inserção de novas identidades 

sociais e individuais.  

 Para aclarar o sentido de resistência em Foucault, que constitui nosso foco de atenção, 

aludimo-nos às palavras de Rajagopalan, o qual afirma que “a resistência tem como motor 

propulsor o que há de mais nobre na alma do ser humano – a vontade, a determinação, de não 

se curvar diante do desafio, de crescer à altura das forças que se colocam no seu caminho” 

(2002, p. 204).  

Posta toda essa discussão, assumimos a posição de que as resistências instauram 

relações de poder, promovem arena de interação social entre os sujeitos, marcada pela 

capacidade de refletir sobre as agruras da vida social e de gerenciar ações de transformação, 

estas consideradas o elemento constitutivo do alojamento de novas formas de vida. 

No caso da população em situação de rua, a configuração de atitudes de resistências 

pressupõe a tomada de ação por parte daqueles que vivem nessa condição, adotando condutas 

que reflitam na promoção, individual e coletiva, de estratégias de superação e legitimação de 

vozes que reclamem uma vida social marcada por direitos iguais e oportunidades de ter 

garantido o direito de ser cidadão. Neste sentido, as ações realizadas por cada sujeito, 

marcando uma gama de processos de subjetivação, tendem a influenciar outros sujeitos, 

operando, assim, uma mudança que vai do individual ao coletivo e vice-versa.  

Logo, o foco das resistências deve resultar num processo contínuo, múltiplo e flexível 

de adoção de novas maneiras de subjetividades, marcadas pelo questionamento dos próprios 

sujeitos frente as suas perspectivas de condição de vida, estabelecimento de cadeias e vínculos 

sociais, legitimando um projeto de sobrevivência coletiva. Dito com outras palavras, as 

resistências devem revestir os sujeitos de relações de poder entrelaçadas ao ideário social de 

emancipação humana. Sobre emancipação, apresentaremos alguns comentários na seção que 

procede.    
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3.7.2 Emancipação 

 

  

 Nesta tese, abordaremos o termo emancipação considerando as teorizações de Giddens 

(2002) sobre política emancipatória. Para Giddens, a política emancipatória deve ser 

concebida como “uma visão genérica interessada, acima de tudo, em libertar os indivíduos e 

grupos das limitações que afetam negativamente suas oportunidades de vida” e sua prática 

deve concentrar “dois elementos principais: o esforço por romper as algemas do passado, 

permitindo assim uma atitude transformadora em relação ao futuro; e o objetivo de superar a 

dominação ilegítima de alguns indivíduos e grupos por outros” (GIDDENS, 2002, p. 194).  

 A prática da política emancipatória constitui uma via de possibilidades para que os 

indivíduos possam superar a dominação imposta por alguns grupos ou até mesmo por outros 

indivíduos, posto que seu objetivo é “libertar os grupos não-privilegiados de sua condição 

negativa ou eliminar as diferenças relativas entre os grupos na sociedade” o que implica criar 

estratégias que visem a “reduzir ou eliminar a exploração, a desigualdade e a opressão” 

(GIDDENS, 2002, p. 195). 

 Tanto o objetivo como a meta da política emancipatória pressupõe um movimento de 

ação constante por parte do indivíduo em direção a sua posição de sujeito como agente de 

transformação social e de um sujeito ético-político responsável pela adoção de mecanismos 

favoráveis a uma condição de vida social digna, legitimando voz que reclame igualdade e 

participação como condições fundamentais para a emancipação humana.  

 Nesse direcionamento, igualdade e participação são os passaportes para a concretude 

de uma vida cidadã, arraigada no princípio da justiça, ou seja, nas mesmas garantias de 

sobrevivência na teia social. Essa, por seu turno, deve estar configurada pelos pilares da 

democracia, respeito e valorização de todas as camadas sociais na tomada de decisões que 

reflitam o bem-estar coletivo. Essa configuração colabora significativamente para “superar 

relações sociais exploradas, desiguais ou opressivas” (GIDDENS, 2002, p. 196). 

 Neste sentido, segundo Giddens (2002), a emancipação humana conta sempre com a 

capacidade dos indivíduos ou grupos de mobilizar suas potencialidades para firmar novas 

formas de vida diante das limitações comunitárias. Em linhas gerais, Giddens apresenta os 

embasamentos teóricos que configuram a natureza da política emancipatória, conforme 

podemos visualizar na sequência: 
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a)   Libertação da vida social das amarras da tradição e do costume. 

b) Redução ou eliminação da exploração, desigualdade ou opressão. 

Interesse na distribuição do poder/recursos. 

c)  Obedece a imperativos sugeridos pela ética da justiça, da igualdade e da 

participação (GIDDENS, 2002, p.198) 

 

Relacionando a discussão da política emancipatório ao fenômeno população em 

situação de rua, visualizamos uma importante contribuição dessa política para o despertar de 

pessoas que vivem nessa condição de vulnerabilidade social, posto que seus princípios (da 

política) podem fortalecer suas vozes e concorrem para a promoção de novas alternativas de 

garantir melhores condições de vida.  

À medida que as pessoas em situação de rua denunciam as condições subumanas nas 

quais se encontram, lutam pela negação da naturalização desse fenômeno e legitimam uma 

voz conhecedora de seus direitos. Nesse sentido, há a prática, por parte dessa população, da 

política emancipatória, posto que esta é “uma política das oportunidades de vida (GIDDENS, 

2002, p. 197).  

 

3.7.3 Empoderamento 

 

O termo empoderamento, cuja versão em inglês é empowerment, tem uma ampla 

circulação em diferentes campos do conhecimento, por exemplo, Sociologia, Educação, 

Ciência Política, etc. Trata-se de uma categoria social de grande relevância para a discussão 

sobre indivíduos e grupos sociais que passam por condição de exclusão, sofrem ações 

opressivas e são afetados por práticas discriminatórias. Ele se apresenta como um mecanismo 

de transformação social, marcado pela tomada de atitudes e ações que constituem relações de 

poder na medida em que são gerenciadas algumas estratégias para enfrentamento de uma dada 

situação social que compromete a sobrevivência humana.  

Alguns autores, no contexto brasileiro, realizaram ou fazem pesquisas associadas à 

dimensão do termo empoderamento, visualizando grupos minoritários. Dentre esses autores, 

podemos citar o pensador e educador Paulo Freire que, em sua perspectiva de educação 

libertadora, discutiu questões inerentes ao empoderamento no contexto educacional.  Nossas 

discussões nesta seção estarão ancoradas na concepção de empoderamento segundo o autor 

Vasconcelos (2003). 
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 Na sociedade recente, o empoderamento pode circunscrever diversas esferas sociais. A 

esse respeito, Vasconcelos destaca que ele pode estar associado aos contextos nos quais 

possamos perceber  

 

 [...] pessoas e grupos submetidos a longo processo de dor, opressão 

e/ou discriminação, incluindo desde pessoas portadoras de todos os 

tipos de doenças crônicas e de deficiências (e seus cuidadores e 

familiares) até grupos sociais mais amplos submetidos a diferentes 

formas de discriminação e opressão: mulheres, minorias étnicas, 

classes sociais oprimidas etc. (VASCONCELOS, 2003, p. 11).  

 

 

 Diante desses contextos, o empoderamento potencializa a capacidade de autonomia 

dos indivíduos, permitindo-lhes (re)significar suas relações sociais, projetos de vida e 

direcionar seus passos para a tomada de posição política que reverbere seu conhecimento a 

respeito de seus direitos e deveres sociais, assegurando, assim, sair de situações adversas, 

constrangedoras e desiguais na arena social.   

 A adoção de estratégias de empoderamento vincula-se fortemente a implicações 

sociais de natureza política, partilhadas de forma coletiva. As estratégias são sempre movidas 

por impulsos ou busca de certas finalidades frente à superação de limitações impostas pela 

própria sociedade, pressupondo cooperação e integração de vozes pautadas em interesses 

comunitários.  

 Dentre as diversas formas de materializar ações de empoderamento, podemos 

reconhecer as estratégias de sociabilidade respaldadas nos eixos de solidariedade e 

mobilização de mecanismos que discutam e (re)desenhem novas condições de vida.  

 Com foco nos postulados teóricos de Vasconcelos (2003), concebemos 

empoderamento como uma categoria social de natureza fluida, dinâmica e dialógica que 

agrega um conjunto de fatores (cognitivos, materiais, afetivos) no agenciamento de práticas 

de relações de poder. O empoderamento não é algo que se transfere de um ser para o outro, 

mas é conquistado no jogo do campo social, fato que confere relações de autonomia para o 

indivíduo e grupos sociais nos quais transitam.  

Neste jogo, a mudança social é o ingresso para a assunção de novas manifestações de 

relações sociais, sobretudo, aquelas que tendem a dirimir condições de desigualdade, 

discriminação e exclusão. Fazendo alusão ao título da obra de Vasconcelos (2003), 

sintetizamos a noção de empoderamento, destacando que o empoderamento é um poder que 

brota da dor e da opressão.  
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Trazendo o nosso olhar sobre empoderamento para o caso da população em situação 

de rua, é oportuno considerar que oferecer momentos de debates a esse segmento 

populacional para refletir sobre suas vivências, experiências e processos de subjetividades é 

uma forma de lhe permitir o acesso às estratégias de empoderamento, haja vista a reflexão 

sobre suas próprias vidas, aqui nesta tese instaurada por meio da alusão às suas histórias de 

vida, é um caminho para que essa população se apodere de recursos e estratégias para a 

legitimação de uma vida cidadã digna. Sem esquecer de mencionar que também constitui uma 

forma de resistir as representações sociais negativas que comprometem a identidade de 

pessoas que estão nessa situação. 

 Neste sentido, as ações de reflexão por parte da população em situação de rua criam 

avenidas dialógicas para a firmação de laços políticos que ampliarão o desejo de luta, busca 

pela conquista de seus direitos, fortalece a cobrança de oportunidade de reconhecimento 

social e realização pessoal frente às demandas locais e globais. As ações locais desenvolvidas 

por um grupo que se encontra em posição de subjugação, tomando aqui como exemplo a 

população em situação de rua, é, para Vasconcelos (2003), um ponto fundamental para a 

formação de sujeitos e grupos empoderados.   

Como implicitado nesta seção, a explanação teórica apresentada sobre resistência, 

emancipação e empoderamento cidadão tem como eixo orientador o mundo das relações 

sociais. Logo, o que foi posto ajuda-nos a proceder no processo de análise do trabalho de 

construção identitária de pessoas que viveram ou estão em situação de rua em Natal/RN.  
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4 ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA EM ABORDAGEM 

SOCIOLÓGICA E COMUNICACIONAL DO DISCURSO 

 

 Neste capítulo, apresentaremos os aspectos que caracterizam a dimensão metodológica 

da investigação. Destacaremos o lugar onde se assenta esse empreendimento científico e 

apontaremos uma abordagem descritiva voltada para a natureza da pesquisa, situando os 

passos para a constituição e procedimentos analíticos dos dados. As discussões apresentadas 

trazem para os estudos da linguagem, notadamente os que se coadunam aos preceitos da LA, 

o olhar de um investigador movido por questões de construção identitária individual de 

pessoas que viveram ou estão em situação de situação e rua no contexto da capital potiguar.  

 

4.1 O LUGAR DA PESQUISA NOS ESTUDOS DA LINGUAGEM 

 

A pesquisa de doutoramento que ora apresentamos tem como lugar de origem as 

ciências humanas e sociais e se insere especificamente nos estudos da linguagem, assumindo 

a ordem do discurso da LA.  

O surgimento da LA, como área de conhecimento, remonta-se aos anos 1960 no 

Brasil. À época, a LA era compreendida como um campo de aplicação de teoria associada à 

Linguística Teórica, cujo espaço de atuação voltava-se para o ensino e aprendizagem de 

línguas, sobretudo, línguas estrangeiras.    

 A partir dos anos 1990, a LA se consubstancia como área autônoma quando se inicia 

um debate voltado para os fundamentos epistemológicos da referida área, trazendo para cena 

novos modos de produzir conhecimento, alicerçados numa dimensão teórico-metodológica 

inter/trandisciplinar (CELANI, 1992; SIGNORINI e CAVALCANTI, 1998; SIGNORINI, 

1998; MOITA LOPES, 1990, 1996, 1998, 2006, 2013). 

 Diante dessa nova perspectiva, os linguistas aplicados passaram a defender uma 

agenda científica em LA que ultrapassasse as questões voltadas ao ensino de línguas, 

ensejando investigações que englobavam a linguagem à vida social, em suas múltiplas esferas 

- públicas e privadas - como um modo de criar inteligibilidade sobre as relações sociais 

(SIGNORINI, 1998; MOITA LOPES, 2006).  
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 Na modernidade recente16, a LA em sua perspectiva inter/transdisciplinar tem se 

configurado como uma área de interface que avança por zonas fronteiriças de diferentes 

abordagens disciplinares. Adentrando no campo movediço da vida social, as pesquisas em LA 

problematizam e almejam discutir como “a linguagem, os textos, as línguas e as pessoas 

movem-se, cada vez mais, em sociedades hipersemiotizadas, o que tem levado a pensar as 

línguas, a linguagem e quem somos no mundo social em outras bases” (MOITA LOPES, 

2013, p. 16). 

 Moita Lopes (2006), para melhor descrever os aspectos epistemológicos da 

INdisciplinaridade da LA, apresenta quatro características que a representam: 

 

a) A imprescindibilidade de uma LA mestiça, que corresponde, na verdade, à 

mesma reestruturação interdisciplinar que está ocorrendo em outros campos 

do conhecimento, de modo a poder dialogar com o mundo contemporâneo; 

b) Uma LA que explore a relação entre teoria e prática, porque é inadequado 

construir teorias sem considerar as vozes daqueles que vivem as práticas 

sociais que queremos estudar; mesmo porque no mundo de contingências e 

de mudanças velozes em que vivemos a prática está diante da teoria; 

c) Uma LA que redescreve o sujeito social ao compreendê-lo como 

heterogêneo, fragmentado e fluido, historicizando-o; 

d) La como área em que ética e poder são pilares cruciais, [...] uma vez que 

não é possível relativizar todos os significados: há limites éticos que devem 

nos orientar (MOITA LOPES, 2006, p. 31) 

  

Os pontos apresentados pelo autor destacam uma LA preocupada pela produção de 

conhecimento responsivo aos seres humanos, buscando compreendê-los em suas múltiplas 

demandas, singularidades, práticas sociais e eventos nos quais se engajam mediante as 

diversas mudanças de natureza econômica, política, tecnológica, cultural e social.     

Essa preocupação da LA é movida pela necessidade de acompanhar as demandas de 

um mundo constantemente permeado por mudanças locais e globais, mundo esse 

essencialmente discursivo que inclui e ao mesmo tempo exclui pessoas por não conseguirem 

lidar com os bens simbólicos e matérias que os cercam. O estudo voltado para essas práticas 

sociais, mediante o olhar para a linguagem que as constitui, contribui com a vida humana 

contemporânea. “Essa coexistência de dois mundos diferentes requer inovações teórico-

metodológicas na pesquisa, as quais só podem ser consideradas em um campo que se concebe 

de forma continuamente problematizadora e não sedimentada” (MOITA LOPES, 2013, p. 20). 

                                                           
16 O uso da expressão modernidade recente remete-se ao período da história contemporânea que 

compreende as últimas décadas do século XX e os tempos atuais, conforme Moita Lopes (2013). 
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Sendo a LA uma área que problematiza o uso da linguagem na prática social, para 

lidar com os desafios contemporâneos, ela busca legitimar conhecimentos relacionados a 

grupos minoritários. Para tanto, atenta para a compreensão sobre seus modos de vida, 

identidade, raça, gênero, sexualidade dentre outras demandas, construindo outro discurso para 

a vida social, pleno de alternativas que possam alterar o presente e reinventar a vida social 

(MOITA LOPES, 2013), em nosso caso, a construção identitária do grupo minoritário 

população em situação de rua na cidade de Natal/RN. 

A perspectiva inter/transdisciplinar da LA constitui um campo metodológico 

multifacetado, que pode intersectar diferentes campos do saber, a depender da especificidade 

da investigação, na intenção de produzir conhecimento que se preocupa com a vida social, 

conhecimento pautado em alternativas sociais e nas vozes das minorias. Esse foco da LA 

empreende investigação voltada para a linguagem enquanto prática social e adentra em novos 

percursos de modo que o conhecimento se torna responsivo à vida social por meio da 

investigação de temas referentes a sujeitos excluídos (MOITA LOPES, 2006). 

Posto esse contexto que caracteriza os postulados epistemológicos da LA, ainda 

convém destacar a maneira pela qual a pesquisa e o modo de produção de conhecimento se 

articulam em LA. Para visualizar essa articulação, vejamos o quadro que segue.  

 

Quadro 14 - Postulados epistemológicos da pesquisa e modo de produção do conhecimento em LA 

 

CONTEXTO DE 

APLICAÇÃO 
 

 

“Estudo das pessoas em ação no mundo” (MOITA LOPES, 1998, p. 

110).  

 

CONHECIMENTO 

TEÓRICO E PRÁTICO 
 

 

 

“Conhecimento tem que ser informado pela prática social onde as 

pessoas agem” (MOITA LOPES, 1998, p. 110).  

 

TIPOS DE 

CONHECIMENTO: 

PARTICIPATIVO E 

COLABORATIVO 
 

 

 

 

 

 

“A pesquisa de natureza colaborativa, metodologias que têm sido 

cada vez mais utilizadas em LA consideram a visão dos 

participantes e envolvem a colaboração do pesquisador, de modo 

que ele esteja engajado na formulação do conhecimento... maior 

preocupação com o retorno dos resultados para prática social” 

(MOITA LOPES, 1998, p.111). 

 

CONHECIMENTO 

“[...] a pesquisa em LA aponta que o específico no mundo social é 

fato de os significados que o caracterizam serem constituídos pelo 
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ALTAMENTE 

CONTEXTUALIZADO 
 

ser humano, que interpreta e reinterpreta o mundo a sua volta, 

fazendo, assim que não haja realidade única, nas várias realidades” 

(MOITA LOPES, 1998, p. 111-112).  

 

RESPONSABILIDADE 

SOCIAL E 

DIVULGAÇÃO DOS 

RESULTADOS 
 

“[...] fazer uma pesquisa altamente contextualizada já é 

decorrência da preocupação com a mudança das práticas 

sociais” (MOITA LOPES, 1998, p. 112).  

 

REALIDADE 

COMPLEXA 
 

“[...] deslocar a LA da dependência única da Linguística” 

(MOITA LOPES, 1998, p. 113).  

 

 

Fonte: Damaceno (2013. p. 126) com base em Moita Lopes (2008) 

 

  Assumindo que nossa investigação corrobora os preceitos epistemológicos da LA, 

mencionamos que o estudo científico sobre sujeitos e identidade implica fomentar um projeto 

que coloque em xeque abordagens sociológicas, culturais, bem como, linguísticas, uma vez 

que as relações sociais vivenciadas pelos sujeitos se materializam por meio das práticas 

discursivas que se imbricam dialeticamente.  

Destacamos que o nosso estudo sobre a construção identitária individual da população 

em situação de rua em Natal/RN se insere em uma perspectiva transdisciplinar, posto que 

focaliza conhecimento responsivo à vida social por meio da investigação de sujeitos 

excluídos, ancorando-se na perspectiva epistemológica da LA na modernidade recente.  

 Partindo do pressuposto de que as pesquisas realizadas dentro da LA configuram-se 

pelo intercruzamento de abordagens teóricas, cujo foco de interesse compreende o uso da 

linguagem nas práticas sociais como um modo de criar inteligibilidade sobre as relações 

sociais (SIGNORINI, 1998; MOITA-LOPES, 2006), o nosso posicionamento nesta pesquisa 

enquanto linguista aplicado contempla a linguagem enquanto prática social e se volta 

especificamente para a construção de identidades individuais de pessoas em situação de rua 

em Natal/RN em tempos de grande efervescência política, cultural e econômica.  

 Os gestos de interpretação para o que revelam as histórias de vida de pessoas que 

viveram ou estão em situação de rua foram orientados por diversos campos teóricos, a saber, 

pela Análise Crítica do Discurso, Fairclough (2001, 2006), especificamente por sua 

Abordagem Sociológica e Comunicacional do Discurso – ASCD, Pedrosa (2012, 2013, 2014); 

pela Sociologia para a Mudança Social, Bajoit (2006); pelos estudos sobre o sujeito e as 

identidades, Bajoit (2008), Tourain (2009), Tejerina (2010); pelos Estudos Culturais, Hall 
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(2005); pela Linguística Sistêmico-Funcional notadamente pelo Sistema de Transitividade, 

Halliday (1985); Halliday e Mathiessen, (2004); Eggins (2004) e Cunha e Souza (2011), 

dando a esta investigação a formatação de uma pesquisa de base transdisciplinar17.      

 A necessidade de acessar as áreas do conhecimento supracitadas pode ser 

compreendida se levarmos em consideração que estudos científicos voltados para a reflexão 

sobre práticas sociais e linguagem constituem um campo teórico-metodológico multifacetado, 

intersectando diferentes olhares na intenção de produzir conhecimento que se preocupa com a 

vida social. Tal conhecimento pauta-se em alternativas sociais e nas vozes das minorias, por 

exemplo, pessoas em situação de rua. Esse é o foco da LA, que empreende investigação 

voltada para a linguagem enquanto prática social e adentra em novos percursos de modo que o 

conhecimento se torna responsivo à vida social por meio da investigação de temas referentes a 

sujeitos excluídos (MOITA LOPES, 2006). 

   

4.2 A NATUREZA DA PESQUISA  

  

 A pesquisa que ora desenvolvemos está subsidiada pela proposta metodológica da 

Análise Crítica do Discurso, ancorando-se na abordagem qualitativa em sua perspectiva 

descritiva e interpretativa (FAIRCLOUGH, 2001, 2003; RAMALHO E RESENDE, 2011; 

DENZIN & LINCOLN, 2006; CHIZZOTTI, 1991; SILVA, 2003). 

 Ramalho e Resende (2011) argumentam que a pesquisa qualitativa centra-se em ação 

de práticas interpretativas que permitem transformar aspectos do mundo em representações 

por meios das quais podemos entendê-los, descrevê-los e interpretá-los. 

 A pesquisa qualitativa constitui-se na medida em que há uma relação dinâmica entre 

pesquisador e os sujeitos, considerando para tanto o lugar onde estão inseridos, o processo 

natural de suas ações e relações desses sujeitos em seu contexto social. Denzin e Lincoln 

(2006, p.34) destacam que as pesquisas qualitativas são “guiadas por um conjunto de crenças 

e de sentimentos em relação ao mundo e ao modo como este deveria ser compreendido e 

estudado”.  

 

                                                           
17 Nesta tese, fazemos uso do termo transdisciplinar para caracterizar nosso empreendimento científico 

considerando a dimensão relacional, ontológica e epistemológica da pesquisa, relação essa que 

perpassa o intercâmbio entre as áreas do conhecimento acessadas neste estudo e se move em direção a 

aspectos globalizantes da relação linguagem e sociedade, por exemplo: questões econômicas, políticas, 

sociais e culturais que atravessam o fenômeno população em situação de rua. 
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 Para corroborar com esse pensamento, Chizzotti (1991) menciona: 

 

A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação 

dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o 

sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo objeto e a 

subjetividade do sujeito (CHIZZOTTI, 1991, p. 79). 

 

 Nesta tese, a escolha pela pesquisa qualitativa (descritiva e interpretativa) não foi 

aleatória. Ela foi decidida levando-se em consideração a compreensão sobre o que se está 

pesquisando, os objetivos a serem alcançados, como também momentos dialógicos efetivados 

entre o pesquisador e o objeto pesquisado, neste caso, a construção identitária individual de 

pessoas que viveram ou estão em situação de rua em Natal/RN, uma vez que, conforme Silva 

(2003), a natureza e abordagem de uma pesquisa devem levar em consideração o objeto 

pesquisado, posto que  

 

Há uma relação dialética entre a natureza do objeto e a perspectiva 

responsável pelo desenho da pesquisa: se, por um lado, a dimensão teórico-

metodológica ajuda a delimitar o objeto de pesquisa e a visualizar a 

perspectiva de análise das questões, por outro, a própria concepção do objeto 

de estudo aponta para o tipo de pesquisa a ser desenvolvida (SILVA, 2003, 

p. 15). 
  

 Nossa pesquisa se define como de natureza qualitativa, conforme justificativa acima, 

por assentar-se na designação que privilegia a atividade de investigar a construção identitária 

das pessoas que viveram ou estão em situação de rua em Natal/RN sob o postulado da 

construção compreensiva do objeto de estudo. Esse fato aconteceu mediante o envolvimento 

do pesquisador com os elementos que propiciam a significação do fenômeno população em 

situação de rua em sua prática social.  

Diante disso, o contato do pesquisador com o universo social da pesquisa, sobretudo 

com os colaboradores, permitiu explorar a experiência vivida e o sentido que o fenômeno 

população de rua tem para os sujeitos atingidos por ele. Destacamos que em nossa 

investigação, concebemos esses sujeitos como colaboradores da pesquisa, haja vista 

compreendemos que o colaborador de uma pesquisa detém o conhecimento da experiência 

vivida, enquanto que o pesquisador estabelece com ele laços de interação a fim de aprimorar o 

conhecimento que está sendo construído.   
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4.3 A DIMENSÃO DISCURSIVA DO OBJETO DE ANÁLISE: AS HISTÓRIAS DE 

VIDA  

  

Segundo Queiroz (2001), história de vida18 se define como o relato de um narrador 

sobre sua existência através do tempo, tentando reconstruir os acontecimentos que vivenciou e 

transmitir a experiência que adquiriu. Em forma de narrativa linear e individual, ao construir 

uma história de vida, o indivíduo pontua os acontecimentos que ele considera significativos. 

Através das histórias, ele delineia as relações com os membros de seu grupo, de sua profissão, 

de sua camada social, de sua sociedade global, que cabe ao pesquisador desvendar.  

Sabe-se que a ação do ato de narrar acompanha o homem desde tempos remotos. O 

homem narrou, o homem narra, o homem continuará narrando para imprimir eventos e 

acontecimentos de vida vivenciados sempre em ação conjunto com outros seres humanos. 

Dito com outras palavras, o homem narra para manifestar-se como sujeito que atua em 

sociedade, assumindo uma postura crítica e reflexiva diante das diversas manifestações de 

linguagem. 

 Por meio do poder simbólico das histórias de vida, podemos mapear as condições de 

existência humana, categorizando experiências, conflitos, projetos de vida, anseios, 

perturbações, sonhos, imaginações, recordações dentre outros fatores que constituem 

elementos da identidade pessoal e coletiva.  

Nas histórias, vidas são (res)significadas. Há o entrelaçamento de vozes, de condições 

humanas explícitas ou implicitadas na dimensão discursiva dos enunciados, da qual emanam 

representações de estruturas sociais e relações de poder que permitem reflexão sobre o 

passado, o presente e o futuro da vida humana. Isso porque narrando, “estamos nos 

produzindo e nos constituindo, construindo nossa moral, nossas leis, nossos costumes, nossos 

valores morais e políticos, nossas crenças e religiões, nossos mitos pessoais e coletivos, 

nossas instituições” (MOTTA, 2013, p. 18). 

                                                           
18 A concepção de história de vida apresentada nesta tese ancora-se na perspectiva etnossociológica, 

cujo objetivo é “estudar um fragmento particular da realidade social-histórica, um objeto social; 

compreender como ele funciona e como se transforma, destacando as configurações de relações 

sociais, os mecanismos, os processos, as lógicas de ação que o caracterizam...” “A perspectiva 

etnossociológica consiste, com efeito, em concentrar o estudo sobre este ou aquele mundo social 

centrado em uma atividade específica, ou sobre esta ou aquela categoria de situação relativa ao 

conjunto de pessoas que se encontram em uma determinada situação social” (BETRAUX, 2010, p. 16-

17). 
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Para este empreendimento científico, adotamos como objeto de análise as histórias de 

vida de pessoas que viveram ou estão em situação de rua em Natal/RN. Para tanto, partimos 

da compreensão de que as histórias se configuram como lugar dialógico do qual emana a 

materialização de enunciados carregados de estratégias de linguagem mobilizadas pelo 

narrador para refletir sobre suas ações no mundo da vida, delineando um jogo de vozes 

argumentativas voltado para suas experiências e trajetórias vivenciadas. A produção de 

histórias de vida acontece por meio de enunciação carregada de conteúdo ideológico, 

marcando encontro entre sujeitos interlocutores que assumem ações responsivas (MOTTA, 

2013). 

A natureza discursiva das histórias de vida sinaliza ações de linguagem oriundas da 

reflexividade do próprio sujeito, das quais subjazem suas dimensões cognitiva e 

argumentativa. Ele gerencia dados e informações inerentes a uma intencionalidade 

comunicativa, recobrindo fatos que legitimam suas ações na esfera social, imbuídos de um 

projeto de dizer convincente. Nesse gerenciamento, assume uma atitude reflexiva, efetivando 

gestos de interpretação a respeito de uma dada condição em que se encontra, que a vivenciou 

ou que foi marcante em sua trajetória de vida. Essa atitude reflexiva é marcada por narrativas 

do “eu”, sobre as quais apresentamos uma discussão mais acentuada no capítulo anterior, 

quando discutimos as condições que o sujeito se apega para construir sua identidade 

individual.   

Portanto, o objeto de análise de nossa investigação compreende 05 histórias de vida de 

pessoas que viveram ou estão em situação de rua em Natal/RN.  

 

4.4 O TRAJETO EM BUSCA DOS COLABORADORES DA PESQUISA: ECOS DA 

CONSTITUIÇÃO DO OBJETO DE ANÁLISE 

 

 Os procedimentos metodológicos para a constituição do objeto de análise desta tese 

compreendem dois momentos de vivências.  

 A primeira proposta para composição do objeto de análise traz em sua natureza 

sociológica e metodológica a necessidade de nós, enquanto pesquisadores, estabelecermos 

vínculos e vivências com os colaboradores da pesquisa, uma vez que se fez necessário um 

contato prévio entre pesquisador e colaborador.  
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 Diante disso, elaboramos, na intenção de constituir um vínculo harmonioso com os 

colaboradores, uma oficina intitulada Linguagem e Identidade: Letras na rua19.  

 A proposta da oficina pautou-se em breve discussão sobre linguagem como objeto de 

construção de identidade de pessoas em situação de rua, análise de texto de autoria de pessoas 

em situação de rua e produção de histórias de vida sobre a identidade de pessoas que viveram 

ou estão em situação de rua em Natal/RN. As histórias foram construídas/narradas pelos 

próprios colaboradores desta pesquisa.  

 Em diálogo constante com as especificidades desta tese, os objetivos da oficina 

sinalizaram interação entre pesquisador e colaborador, os quais direcionaram a proporcionar 

um espaço de discussões, por meio de diferentes leituras e linguagens, sobre a identidade de 

pessoas em situação de rua, a refletir sobre a maneira pela qual cada indivíduo percebe sua 

situação e como ele orienta e dá sentido às suas condutas diante do fenômeno população em 

situação de rua em busca da conquista do seu empoderamento cidadão.  

 A elaboração e aplicação da oficina Linguagem e Identidade: Letras na rua além de 

fomentar um momento de constituição de dados para esta tese também buscou contribuir com 

a agenda de discussões, especificamente, do “Fórum Potiguar de População em Situação de 

Rua”, no tocante às motivações para a oferta e/ou solicitações de políticas públicas para o 

grupo populacional em questão. Assim, considerando que as histórias de vida contêm 

numerosos indícios sobre as relações e processos sociais, permitindo identificar por meio de 

que mecanismos e condutas os sujeitos chegaram a uma dada situação, como se esforçam para 

administrar essa situação e até mesmo para superá-la, a oficina constituiu espaço de diálogo 

oportuno para maior conhecimento da identidade de pessoas que viveram ou estão em 

situação de rua em Natal.  

 O momento mais simbólico e reflexivo da oficina diz respeito à etapa das produções 

das histórias de vida. Nesse momento, a oficina contemplou a produção de histórias tendo 

como autoria as próprias pessoas em situação de rua, público da oficina. As histórias, 

previamente, foram discutidas e analisadas coletivamente, estabelecendo, assim, uma roda de 

conversa. O ponto norteador da produção das histórias foi a chamada conversacional conte 

para mim...  

 Com essa chamada convidativa, os colaboradores foram orientados a produzir suas 

próprias histórias de vida, focando aspectos que considerassem relevantes sobre os processos 

                                                           
19 O projeto, na íntegra, da Oficina Linguagem e Identidade: Letras na rua encontra-se no anexo desta 

tese. 
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que contribuíram para que chegassem à situação de rua, como se esforçam para administrar 

essa situação e até mesmo para superá-la.  

 Destacamos que os colaboradores poderiam escrever suas próprias histórias ou contá-

las oralmente. Houve a opção pelas duas maneiras de registrar as histórias, sendo que as 

oralizadas foram gravadas por nós por meio de um gravador de bolso e transcritas para análise 

nesta tese. 

  Para que os colaboradores se sentissem instigados ou até mesmo como uma forma 

metodológica de motivá-los a pensar sobre suas trajetórias de vida, procedemos com a 

aplicação de entrevista semi-estruturada de natureza coletiva (BAUER e GASKELL, 2011; 

GILL, 2011), quando na ocasião, considerando o que os sujeitos externavam sobre suas vidas, 

fazíamos algumas indagações ou colocávamos alguns pontos para reflexão. Os dados 

resultantes desses momentos de interação foram incorporados aos aspectos macro das 

histórias de vida. 

Um ponto que merece explicação diz respeito à forma como apresentamos as histórias 

no capítulo de análise. Primando por uma relação mais próxima com todos os aspectos macro 

das histórias, decidimos por apresentá-las na íntegra. Com exceção da primeira história, que 

dado seu volume textual, foi apresentada em duas etapas, as demais se encontram na íntegra 

logo na abertura do tópico que a introduz, este sendo intitulado pelo pseudônimo que 

identifica o colaborador da pesquisa.   

 Ressaltamos que a aplicação da oficina Linguagem e Identidade: Letras na rua 

aconteceu durante o II Seminário Potiguar de População em Situação de Rua: Força que 

denúncia as violações de direitos e anuncia a vida nas ruas, realizado no período de 01 a 03 de 

dezembro de 2014, nas dependências do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Rio Grande do Norte, Unidade de Ensino da Cidade Alta, Natal, RN.   A oficina integrou o 

conjunto de atividades vivenciadas naquele momento de debate, sendo realizada no primeiro 

dia do evento, no turno vespertino, das 13 às 18 horas.  

 A oficina contou com um público alvo de 30 pessoas em situação de rua. Dos trintas 

participantes, alguns sujeitos revelaram o desejo de participar das atividades, estabelecendo 

atitudes somente de escuta às histórias apresentadas, não quiseram se posicionar sobre sua 

trajetória de vida e, assim, produzir sua própria história. Respeitamos a decisão desses sujeitos 

e argumentamos sobre a necessidade de eles estarem vivenciando aquele momento para 

fortalecer o conhecimento sobre a identidade de pessoas em situação de rua em Natal/RN 
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rumo às motivações do grupo quanto às cobranças de políticas públicas voltadas para os seus 

direitos.  

 O segundo momento de vivência para constituição do objeto de análise relaciona-se à 

interação com os sujeitos por meio de redes sociais. Após o II Seminário Potiguar de 

População em Situação de Rua, foi construída, no facebook, pelas próprias pessoas em 

situação de rua em Natal/RN, uma comunidade virtual intitulada “Natal Invísivel20”.  

 A página é um projeto criado para a divulgação do descaso com os "invisíveis" da 

sociedade natalense, pessoas em situação de rua. O foco é divulgar um pouco das histórias de 

vida dessas pessoas. A página virtual mostra um pouco sobre aqueles que, mesmo com todas 

as dificuldades, não desistem da luta. Assim, visitando constantemente a página virtual da 

Comunidade Natal Invisível, constatamos a frequente publicação de histórias de vida de 

pessoas em situação de rua, destacando fatos vividos e percepções quanto ao seu destino 

futuro. Na página, algumas vezes interagimos como os autores das histórias, a respeito de suas 

subjetividades ao se posicionarem sobre suas vidas. 

Uma vez feita a apresentação das vivências estabelecidas para a constituição do objeto 

de análise, destacamos que o corpus da tese sinaliza a ocorrência de 05 histórias de vida 

geradas por meio do contato com os colaboradores da investigação. 

 No geral, compilamos 03 histórias de vida relacionadas à aplicação da oficina durante 

o II Seminário Potiguar de População em Situação de Rua, e 02 histórias veiculadas à 

comunidade Natal Invisível. 

O critério que adotamos para a escolha dessas histórias advém do seu valor simbólico, 

marcado por traços subjetivos, que apontam uma reflexão mais saliente quanto aos 

rompimentos e fragilidades que marcaram o ingresso às ruas bem como representado pelas 

percepções mais acuradas sobre vivências nas ruas feitas pelos próprios colaboradores. Dentre 

as histórias constituídas, ressaltamos que as que constituem o corpus desta tese apresentam 

elementos mais representativos do trabalho de construção identitária individual, formando um 

potencial discursivo que vai ao encontro das especificidades de nossa investigação. 

                                                           
20 A concepção da criação da comunidade Natal Invisível associa-se a um movimento nacional, 

denominado de “Cidade Invisível, instaurado em alguns estados brasileiros, cujo objetivo é humanizar 

as histórias de pessoas em situação de rua, as quais têm a avenida, a rua e a praça como espaços 

sociais de sobrevivência.   
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 Justificamos o quantitativo de 05 colaboradores de pesquisa e consequentemente a 

ocorrência de 05 histórias de vida (representação amostral da pesquisa), considerando o 

volume textual que elas apresentam.  

 

4.5 PERCURSO E REPRESENTAÇÃO DA ESCOLHA DAS CATEGORIAS DE 

ANÁLISE  

 

O percurso metodológico adotado para a escolha de categorias analíticas adotadas 

nesta tese, as quais respaldam a pesquisa sobre o trabalho de construção identitária de pessoas 

que viveram ou estão em situação de rua em Natal/RN, advém de toda a discussão teórico-

metodológica apresentada aqui, sobretudo do debate que abordamos sobre os caminhos 

metodológicos da pesquisa em LA e em ASCD, e dialoga com a natureza social e discursiva 

das histórias de vida investigadas.  

Dito com outras palavras, as categorias analíticas emergiram dos próprios dados de 

pesquisa em diálogo com os pressupostos teóricos apresentados. Diante de uma análise 

preliminar das histórias de vida, procuramos averiguar que elementos linguísticos, sociais e 

discursivos eram representativos na configuração macro e micro das histórias, dando vozes 

aos dados, vozes que nortearam todo o percurso de análise. De forma sumária, podemos 

destacar que o percurso que adotamos para a escolha das categorias pode ser descrito da 

seguinte maneira: 

 

Quadro 15 - Descrição sumária do percurso para a escolha das categorias analíticas da pesquisa  

 1º momento: olhamos para as histórias de vida, atentando para o que elas dizem sobre o 

trabalho de construção identitária individual; 

 2º momento: visualizamos as questões que balizam os objetivos de análise, a saber: redes de 

socialização representativas do trabalho de construção identitária individual, percepções de 

cada indivíduo diante do fenômeno população em situação de rua e a identificação e a 

caracterização que cada indivíduo faz diante de suas relações com o fenômeno população em 

situação de rua.  

 3º momento: procedemos no reconhecimento das áreas de interfaces com a ASCD que 

atendessem aos objetivos. 

 4º momento: selecionamos as categorias de cada área interfática que alcançam os objetivos da 

pesquisa. 
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 5º momento: operacionalizamos a articulação entre a materialidade linguística e natureza 

discursiva e social das histórias; 

 6º momento: estabelecemos o diálogo entre as categorias de cada área definida, procurando 

alcançar as especificidades da pesquisa; 

 7º momento: procedemos no movimento das categorias construindo sentidos que permeiam a 

construção identitária individual dos colaboradores da investigação; 

 8º momento: pontuamos diálogo entre os sentidos construídos e as questões sociais e culturais 

que movimentam a construção de identidade individual de pessoas atingidas pelo fenômeno 

população em situação de rua em Natal/RN. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no caminho metodológico da pesquisa em ASCD 

  

Considerando que estudos em ASCD processam-se por meio de uma abordagem 

transdisciplinar, destacamos que as áreas de interfaces com a ASCD que subsidiaram a nossa 

investigação compreendem especialmente a Sociologia para a Mudança Social e a LSF, áreas de 

estudo já referendadas em momentos anteriores da tese. Também convém mencionar que a discussão 

teórica sobre o fenômeno população em situação de rua guiou a análise dos dados. 

Para dá conta de uma análise discursiva textualmente orientada, apropriamo-nos, 

inicialmente, das categorias microanalíticas advindas da LSF, situadas no sistema léxico-

gramatical da Transitividade, contemplando os processos (grupos verbais) materiais, mentais 

e relacionais, que por seu turno estão associados aos diferentes papéis de participantes (grupos 

nominais) em diálogo com diferentes circunstâncias (grupos adverbais).  

A análise exploratória da materialidade linguística encaminhou-se em direção a 

aspectos sociodiscursivos abordados nas histórias, permitindo a operacionalização de 

conceitos que evidenciam o caráter social do trabalho da construção identitária individual dos 

colaboradores da pesquisa, a saber: a) modos de operação de ideologia; b) intercâmbios de 

mudança sociocultural; c) tipo de poder; d) identidades e sujeitos e e) tipos de narrativas do 

“eu”; f) categorização das pessoas que viveram ou estão em situação de rua de acordo com a 

discussão sobre os verbos da rua.  

A abordagem desses conceitos, conforme discussão teórica apresentada nesta tese, 

também se configura para nós como categorias sociais e discursivas que nos ajudaram analisar 

o trabalho de construção identitária. Para dar mais visibilidade às categorias analíticas, 

apresentamos uma figura que as sintetiza.  
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Figura 11 - Representação das categorias de análise da construção de identidades individuais de 

pessoas que viveram ou estão em situação de rua em Natal/RN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração do autor, conforme discussão teórica apresentada na tese 

 

 Conforme já mencionado, toda a discussão teórica apresentada nesta tese desembocou 

na construção de categorias, que guiaram nossas ações analíticas, as quais figuram o capítulo 

que aparece na sequência. 
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5 A VIDA EM DISCURSO: O TRABALHO DE CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA 

EXPERENCIADO EM HISTÓRIAS DE VIDA 

  

 

A construção de identidades vale-se da matéria-prima fornecida pela 

historia, geografia, biologia, instituições produtivas, pela memória coletiva e 

por fantasias pessoais, pelos aparatos de poder e revelações de cunho 

religioso. Porém, todos esses materiais são processados pelos indivíduos, 

grupos sociais e sociedades, que reorganizam seu significado em função de 

tendências sociais e projetos culturais enraizados em sua estrutura social, 

bem como em sua visão de tempo/espaço. 

Castells (2010, p. 24) 

 

 

Na esteira do pensamento de Castells, este capítulo tem por objetivo apresentar, 

analisar e discutir os dados da pesquisa, os quais, constituídos por histórias de vida, figuradas 

por narrativas do “eu”, permitiram-nos realizar uma explanação crítico-social sobre o trabalho 

de construção identitária individual de pessoas que viveram ou estão em situação de rua na 

cidade de Natal/RN. Para tanto, a execução do percurso analítico desta tese processou-se 

conforme os preceitos teórico-metodológicos que sustentam o nosso olhar analítico perante o 

que indicam os dados desta pesquisa.  

Convém ressaltar que, neste empreendimento científico, nossa postura analítica 

ancora-se na concepção de prática social advinda dos estudos de Harvey (1992), a qual 

sinaliza que as práticas sociais se constituem por meio de diversos elementos sociais, sendo o 

discurso um desses elementos. Essa concepção nos permite olhar para os dados da pesquisa 

como histórias de vida que agregam elementos sociais (atividade discursiva, atividade 

material, fenômeno mental, relações sociais), conforme discussão em Fairclough (1999). 

Esses elementos corroboram para o trabalho de construção identitária dos colaboradores de 

nossa pesquisa. 

Adotando essa concepção de prática social, destacamos que, durante a análise das 

histórias de vida, dialogamos com as dimensões relacional, ontológica e epistemológica da 

abordagem transdisciplinar da ACD (FAIRCLOUGH, 2006), conforme discussão anunciada 

no capítulo 2. Esse diálogo ocorre quando, diante da análise do trabalho de construção 

identitária de pessoas que viveram ou estão em situação de rua, atentamos para a relação entre 

discurso e outros elementos da vida social dessas pessoas, os quais são construídos 

dialeticamente.  
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Essa relação dialética é imprescindível para a nossa investigação, pois evidencia como 

as identidades são construídas, como ocorre o fortalecimento das relações sociais no sentido 

de contribuir com a construção identitária, revela o posicionamento dos sujeitos para a 

promoção de mudanças socioculturais sob uma perspectiva positiva, haja vista “somente 

existem sentidos culturais e ideológicos produzidos pelos atores. A história não tem outro 

sentido, não busca outro caminho nem tem outro significado – além daqueles que os atores 

lhes dão” (BAJOIT, 2008, p. 252). 

Diante disso, mencionamos que no decorrer da nossa análise operacionalizamos uma 

abordagem analítica que articula os três tipos de significados presentes no discurso, sendo que 

nosso foco recai no significado representacional, que dialoga com a metafunção da linguagem 

ideacional. 

Conforme abordado no capítulo metodológico, a análise das histórias de vida inscreve-

se numa dimensão analítica da ADTO, motivada pelos questionamentos e especificidades da 

pesquisa, aliando-se, assim, aos construtos teóricos da ACD, da ASCD e do Fenômeno 

População em Situação de Rua, anunciados em vários contextos da tese. 

Em nossa análise, olhamos para o texto (histórias de vida) como elemento empírico 

fundamental para o desenvolvimento da pesquisa, cuja materialidade linguística nos permite 

estabelecer as conexões dialéticas entre discurso e aspectos sociais do trabalho de constituição 

identitária dos colaboradores da pesquisa.   

Os dados linguísticos subjacentes às histórias de vida, situados no Sistema de 

Transitividade, corroboram para a percepção de que eles fornecem maneiras particulares de 

representar, de agir e interagir e de identificarmos o mundo e sujeitos que nele se situam, 

encaminhando nossa pesquisa crítico-discursiva para uma abordagem analítica mais acurada 

de fenômenos socais e discursivos que representam o trabalho de construção de identidades 

individuais. 

Ainda convém destacar que a análise das histórias de vida orienta-se pelas 

especificidades deste estudo. Por uma questão didática, retomamos aqui os objetivos 

específicos da nossa pesquisa como forma de melhor orientar o leitor diante de ações 

analíticas:  
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a) Discutir redes de socialização representativas do trabalho de construção identitária 

individual; 

b) Caracterizar as percepções de cada sujeito diante do fenômeno população em 

situação de rua;  

c) Examinar a identificação e a caracterização que cada sujeito faz diante de suas 

relações com o fenômeno população em situação de rua; 

 

Considerando os aspectos estruturais, ressaltamos que este capítulo está organizado da 

seguinte maneira: num primeiro momento, nosso foco de análise recai nas histórias de vida de 

pessoas que viveram ou estão em situação de rua, constituídas por narrativas do “eu”, estas, 

por seu turno, figuradas por experiências de rupturas e perdas de vínculos familiares, lutas, 

esperanças, resistências e sonhos.  

Convém destacar que nesse momento, nossa análise movimenta-se em torno dos 

objetivos específicos mencionados anteriormente, articulando-os para proceder na análise dos 

dados.  

Pontuamos também que, embora a análise tenha agregado conjuntamente os objetivos 

específicos, para realizá-la partimos de dois aspectos que nos nortearam: a) rompimentos de 

fragilidades que levaram à situação de rua e b) a vivência na rua. Com foco no primeiro 

aspecto, nosso olhar analítico abarcou as redes de socialização enfraquecidas que culminaram 

na chegada à rua. Quanto ao segundo, focaremos as redes de socialização constituídas nas 

ruas, as percepções e as (auto)identificações e (auto)caracterizações apontadas pelos sujeitos 

quanto suas vivências nas ruas. O olhar para esses dois aspectos nos permitiu investigar o 

trabalho de construção identitária individual. 

Diante dos critérios supracitados, destacamos que as narrativas do “eu” revelam o 

trabalho de construção identitária dos colaboradores da pesquisa, matizado pelos processos de 

socialização vividos, cadeias de vínculos sociais estabelecidas e percepções subjetivas que 

cada um tem de sua própria situação. Esse trabalho é instaurado mediante os intercâmbios de 

mudança sociocultural (BAJOIT, 2008), perpassado pelo jogo de interesse que configura as 

arenas das relações sociais frente ao fenômeno população em situação de rua em Natal/RN. 

Associado aos intercâmbios, podemos também dizer que os sujeitos constituem relações de 

poder atreladas a esse trabalho de construção de suas identidades individuais (PEDROSA, 

2014, 2014). Tais relações lhes garantem adotar estratégias de resistências (FOUCAULT, 
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1995, 2005; RAJAGOPALAN, 2002); mecanismos de emancipação (GIDDENS, 2002) e de 

empoderamento (VASCONCELOS, 2003). 

  Ressaltamos que cada história traz um título, na forma de pseudônimo, criado por 

nós. A criação do pseudônimo representa uma forma de dar anonimato ao colaborador da 

pesquisa, ao “eu” revelado em sua tessitura, garantindo, assim, as bases éticas que regem 

nossa investigação. As motivações para a escolha do pseudônimo advêm das próprias 

características dos colaboradores, reveladas na configuração macro das histórias de vida, 

constituindo uma interpretação nossa.  

   Num segundo momento de constituição deste capítulo, aludimos às narrativas do 

“eu” de cada sujeito para construirmos um painel geral das características representativas do 

trabalho de construção identitária individual, focando três eixos temáticos; a) Redes de 

socialização dos indivíduos, b) Percepções dos indivíduos e c) Identificação e caracterização 

das pessoas em situação de rua. Esse painel foi nomeado por nós como fotografias dos 

resultados do trabalho de construção identitária individual de pessoas em situação de rua em 

Natal/RN.  

  

5.1 HISTÓRIAS DE VIDA DE PESSOAS  QUE VIVERAM OU ESTÃO EM 

SITUAÇÃO DE RUA EM NATAL/RN 

 

  Nesta seção, operacionalizamos nossa análise considerando as dimensões simbólicas 

das histórias de vida de cada sujeito. Passemos à análise das narrativas do “eu’ que figuram as 

histórias. Ressaltamos que as duas primeiras histórias estão associadas a sujeitos que viveram 

em situação de rua em Natal/RN. Enquanto as três seguintes representam os que estão 

atualmente em situação de rua na capital potiguar. 

 

5.1.1 Semeador de Sonhos 
 

 

Há mais ou menos 29 anos, eu tinha 12 anos, eu fazia a sexta série, eu morava 

no Amarante, e minha mãe faleceu e como é difícil né quando temos a mãe 

como uma bússola, nós quando perdemos ela, a gente fica sem um 

direcionamento. Nesse mesmo ano, eu já não estudei mais, eu parei de estudar, 
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nesse mesmo ano eu fui reprovado. Com três meses que ela tinha falecido, meu 

pai simplesmente conheceu uma viúva de São Gonçalo, e ele se juntou com ela. 

E ela fez com que ele vendesse nossa casa ao genro dela, e fomos morar na casa 

dela em São Gonçalo do Amarante. Qual terrível foi essa situação, porque ao 

chegarmos lá, papai bancava tudo, porque ele vendia peixe, mas ele viaja na 

segunda e só voltava na sexta, nós comíamos por último, nós não podíamos 

assistir televisão eu e meus quatro irmãos, nós éramos tratados como bichos, 

como lixo, nós apanhávamos dele porque ela inventava história. E um ano 

depois, depois de apanhar muito, eu decidi, rapaz, eu vou embora daqui, 

porque não vou ficar aqui apanhando. Nós não tínhamos nenhuma liberdade 

por causa dessa madrasta.  Então, fui embora, fui morar nas ruas de Natal, ali 

mais precisamente na catedral metropolitana, na época estava em construção 

ainda, eu fiquei dormindo lá. Depois disso, passei 27 anos andando nas ruas de 

Natal, morei em vários locais. 

 

 

 

A primeira história de vida, cujo sujeito é identificado por nós como Semeador de 

Sonhos, organiza-se, como veremos adiante, por meio de narrativas do “eu” de racionalização 

e perseverança (BAJOIT, 2012) que representam experiências de um sujeito que já viveu em 

situação de rua, posicionando-se, conforme discussão que fizemos sobre os verbos da rua, 

como um sujeito que saiu das ruas (VIEIRA, BEZERRA, ROSA, 2004).  

Conforme discussão a partir de Bajoit (2012), essas narrativas do “eu” figuram uma 

linha de fuga constante das amarras sociais que criaram tensões no autor e desembocam num 

engajamento de um destino social quando ele gera, num trabalho constante, sua identidade 

pessoal. Passemos a análise das narrativas do “eu”, acessando a tessitura figurada por 

processos, participantes e circunstâncias que representam linguisticamente as experiências do 

sujeito, estas situadas no mundo físico e interior.  

A representação de ações e eventos marcada por processos materiais “minha mãe 

faleceu”, “nós quando perdemos ela”, “eu já não estudei mais, eu parei de estudar”, “meu pai 
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simplesmente conheceu uma viúva..., “... ele se juntou com ela”, “... ela fez com que ele 

vendesse  nossa casa” , “fomos morar na casa dela”, “nós comíamos por último, nós não 

podíamos assistir televisão...” , “nós apanhávamos dele porque ela inventava história” bem 

como a caracterização que o sujeito revela a respeito de sua vivência com parentes, 

constituída por processos relacionais  “nós éramos tratados como bichos, como lixo”, “nós 

não tínhamos nenhuma liberdade por causa dessa madrasta” destacam, segundo a própria 

percepção de Semeador de Sonhos, a tônica de uma tensão existencial.  

Nesse momento, o sujeito encontra-se diante da hipótese 1 da socioanálise (BAJOIT, 

2012), posto que esse contexto de práticas sociais apontado por Semeador de Sonhos 

provoca nele o engajamento num destino social, que nesta situação assume uma conotação 

negativa, posto que ir para as ruas acaba gerando um processo doloroso, limitando o sujeito de 

ter garantido seus direitos sociais.  

Nesse primeiro contexto da história, Semeador de Sonhos produz uma narrativa de 

racionalização (BAJOIT, 2012), atribuindo a responsabilidade à sua família em relação a sua 

ida para as ruas. A atribuição dada à família é fundada sobre a relação de desavença e gera 

nele, Semeador de Sonhos, a tomada de uma decisão, marcada por um destino de incertezas 

para ele, mas sendo considerado como uma opção diante da insatisfação perante seu 

relacionamento com membros de sua família. Essa atitude de sair de casa e ir para as ruas 

pode ser explicitada na passagem textual “eu decidi, rapaz, eu vou embora daqui, porque não 

vou ficar aqui apanhando”.  

A partir desse momento, o sujeito vivencia a hipótese 2 (BAJOIT, 2012), a qual diz 

que o engajamento no seu destino social desperta no sujeito expectativas relacionais de 

reconhecimento social e de realização pessoal. Ou seja, sair de casa pode significar para 

Semeador de Sonhos a expectativa de constituir relações sociais menos tensas, mesmo ciente 

de que nas ruas a sobrevivência é cara e desafiadora, considerando a forma como segmento 

econômico, político e social tratam as pessoas em situação de rua, ou seja, como 

desnecessários economicamente, incômodos politicamente e perigosos socialmente 

(BURSZTYN, 2003). 

As expressões “daqui” e “aqui” empregadas na narrativa do “eu” anterior constituem 

dêiticos que semanticamente se remetem à noção de espaço, as quais circunstanciam o 

processo mental “decidi”, o processo material “vou” demarcando uma ação discursiva do 

sujeito que referencia o lugar no qual ele se encontra incomodado, não aceitando mais o 

tratamento que recebera no seio familiar.    
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Semeador de Sonhos, após a morte de sua mãe, revela que se encontra sem um 

direcionamento e qualifica as interações com seus parentes de modo negativo, sinalizando 

laços de convivência fragilizados, evidenciando expressões que revelam sentido de conflitos 

(ações de espancamento que ele mesmo sofreu), de privação de direitos (alimentação e lazer) 

bem como a falta de liberdade, sendo os atores principais dos processos que sinalizam essas 

representações e percepções do próprio autor da narrativa a madrasta e o pai. 

Segundo Bajoit (2006), esse momento da história de Semeador de Sonhos nos revela 

a quebra de expectativas relacionais no contexto familiar, fato que levou Semeador de 

Sonhos a viver um mal-estar, entendido como “tensão-existencial”. Diante desse contexto 

familiar, constatamos que Semeador de Sonhos se encontra na posição de um sujeito 

denegado (BAJOIT, 2006), uma vez que ele sofre da denegação de receber um tratamento 

igual ao dos outros membros de sua família. Os espancamentos e a privação de direitos, 

ocorridos após a morte de sua mãe, constituem a mola propulsora para levá-lo ao contexto das 

ruas. 

 Diante disso, percebemos que o sujeito enfrenta uma tensão de marginalização, 

associada à zona 2, chamada de zona de desvio. Explicando melhor, nessa zona, o sujeito 

procura atender o que ele é ou faz para responder aos seus desejos de realização pessoal, 

embora sabendo que suas escolhas são contrárias ao que sua família espera dele (BAJOIT, 

2012).         

O posicionamento narrativo de Semeador de Sonhos corrobora para a constatação do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (BRASIL, 2009 e 2013) quanto as 

três condições que devem ser consideradas para se conhecer as pessoas atingidas pelo 

fenômeno população em situação de rua, conforme discussão teórica no capítulo 3, sendo que, 

em relação ao sujeito da narrativa em análise, temos o fator interrupção ou fragilidade dos 

vínculos familiares como determinante para o seu envolvimento com as ruas. 

As práticas de relações sociais situadas no âmbito da esfera familiar, conforme já 

mencionado, incitaram o sujeito a engajar-se num destino social, o que pode ser constatado 

por meio do complexo oracional “E um ano depois, depois de apanhar muito, eu decidi, rapaz, 

eu vou embora daqui, porque não vou ficar aqui apanhando”. Nesse complexo de orações, o 

processo mental “decidi” marca o que o autor acredita fazer para libertar-se das relações 

conflituosas com a família. Logo, ele tenta mudar seu destino social, não aceita mais ser 

vítima de violência familiar.   
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Diante do processo mental “decidi”, compreendemos que o sujeito interpõe, nesse 

primeiro momento, a sua consciência intuitiva para refletir sobre as amarras sociais que o 

fragilizam, ou seja, as amarras associadas às suas relações com sua família, tomando a 

iniciativa de ir para as ruas, iniciativa expressa na oração “Então, fui embora, fui morar nas 

ruas de Natal”. Nessa oração, temos processos materiais, cujo ator é o próprio sujeito, que 

ressoam em atitudes de perda, ruptura e desespero. A tomada de decisão, bem como, a própria 

ação que confirma o seu destino às ruas corrobora para a percepção de que o indivíduo 

Semeador de Sonhos passa a ser plenamente sujeito de si mesmo, orientando-se pela própria 

consciência para dar sentido às suas condutas, obedecendo ao seu instinto e à sua inteligência. 

Assim, podemos perceber que Semeador de Sonhos constrói uma narrativa do sujeito, posto 

que ele explica para si o seu mal-estar identitário e projeta o que ele considera fazer para o 

aliviar, hipótese 5 (BAJOIT, 2012).     

Ainda em relação ao que é experenciado pelo sujeito no mundo exterior e interior 

quanto à sua socialização com a família, ele enfatiza, no início de sua história, ações e eventos 

que foram determinantes para o seu ingresso no contexto das ruas “Depois disso, passei 27 

anos nas ruas de Natal, morei em vários locais”. A expressão nominal “depois disso”, na 

posição oracional como circunstância, explicita valor semântico de retomada dos fatores 

narrados que contribuíram para a entrada nas ruas; os processos materiais “passei” e “morei”, 

associados às circunstâncias “27 anos nas ruas de Natal” e “em vários lugares” denotam uma 

história de vivência significativa nas ruas, uma história de luta, de batalhas, constatação que 

pode ser confirmada diante das análises das próximas narrativas do “eu” à frente. 

Convém destacar que essas redes de socialização vivenciadas no âmbito da família 

contribuem decisivamente para o trabalho de construção identitária individual de Semeador 

de Sonhos, posto que essa identidade é tomada pelas transformações constantes em meio às 

formas pelas quais o sujeito é representado e interpelado nos sistemas culturais que o 

circundam (HALL, 2006), representa um trabalho do indivíduo sobre si mesmo (BAJOIT, 

2006, 2008, 2012), reflete um processo de socialização do indivíduo com o meio social e com 

os outros indivíduos (TEJERINA, 2010) e se constitui mediante a construção de significados 

partilhados entre Semeador de Sonhos e a sua família (CASTELLS, 2010).   
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Na sequência da história de vida de Semeador de Sonhos, passemos a analisar as 

narrativas do “eu” que o posicionam frente suas vivências nas ruas, após a tomada de decisão 

de sair de casa. 

 

Um morador de rua é um guia turista por natureza, pois ele conhece toda a 

cidade, por andar muito. Eu perambulei por vários lugares, em todos os lugares 

de Natal eu andei. Faz parte da população em situação de rua ainda a 

discriminação, a violência, o preconceito, a fome, porque ainda é um público 

invisível, infelizmente. Mas percebo que está mudando, aos poucos está 

mudando, tem gente aparecendo com uma visão diferente. Não foi fácil sair das 

ruas. Tudo começou quando há 02 anos, quando o pessoal do CRDH junto com 

a UFRN realizou um evento “Vivências de Rua: sou invisível para você?” na 

Praça Augusto Severo. E eu simplesmente não conhecia nada sobre população 

de rua, sobre o movimento, não conhecia meus direitos como morador de rua. 

Hoje eu compreendo que foi bom aquele encontro na praça, tem sido muito 

bom esses encontros, porque hoje eu voltei a estudar, hoje eu estou com cinco 

cursos de capacitação pela UFRN, pela enfermagem, pelo SENAC. Hoje eu vejo 

outra perspectiva. Mas nós sabemos como é difícil quando estamos nas ruas, 

com uma auto estima lá embaixo, sem ver nada acontecer, muitas vezes as 

pessoas dizem: eu vou nada para a reunião do movimento, não dá em nada. 

Mas se nós não lutarmos, ai que vamos ser derrotados, se nós não agirmos, se 

nós não gritarmos, a nossa boca vai ser calada com mais força. Temos que 

mostrar quem somos. Somos população de rua somos, mas porque somos? Será 

que alguém vai investigar porque somos? Ou só oprimir? Será que nós como 

população de rua nós não temos inteligência? Tem muitas qualidades a 

população em situação de rua. Eu sai das ruas há cinco meses. Hoje eu vejo que 

não foi em vão entrar no Movimento Nacional da População em Situação de 

Rua, por isso que eu desejo que todos se envolvam cada vez mais, porque 
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muitas vezes não vermos acontecer mesmo, porque aqui no Brasil infelizmente 

é assim, as coisas não acontecem do dia para o outro, tem que ser com muita 

luta, com muito suor, tem que ser com muita lágrima. 

 

História de vida do colaborador da pesquisa Semeador de Sonhos, construída a partir da Oficina 

Linguagem e Identidade: Letras na rua 

 

Ao narrar suas vivências nas ruas, o sujeito situa um conjunto de ações que retratam 

sua trajetória, enfatizando os vínculos de socialização, suas percepções e tomadas de atitudes 

perante a situação de estar vivendo nas ruas. Considerando tais vivências, visualizamos que o 

trabalho de construção identitária do sujeito pode ser explicado a partir do entendimento da 

hipótese 3, a saber: uma vez engajado num destino social, as expectativas satisfeitas formam o 

núcleo central da identidade; aquelas que são insatisfeitas alimentam tensões existenciais nas 

zonas periféricas dessa identidade (BAJOIT, 2012). 

  É relevante considerarmos a identificação e caracterização que o sujeito faz diante de 

sua relação com o fenômeno situação de rua. Inicialmente, por meio da oração “Um morador 

de rua é um guia turista por natureza”, aponta uma identificação genérica marcada por um 

grupo nominal, que funciona como portador “Um morador de rua”, por um processo 

relacional atributivo “é” e por outro grupo nominal na função de atributo “um guia turista 

por natureza” para caracterizar os indivíduos que vivem em situação de rua, estes 

representados por uma expressão adjetival “um guia turista por natureza”.  

Essa representação relacional evoca um efeito metafórico para a vida das pessoas em 

situação de rua associado à vida de um turista, aquele sujeito que anda muito e conhece vários 

lugares. Entretanto, no caso da pessoa em situação de rua, andar muito e conhecer vários 

lugares ressoam num “desejo de vida”, atrelado a dificuldades, a uma vida difícil; apontam 

para locais de deslocamento constante e sinalizam um atributo que marca a luta árdua e 

permanente pela sobrevivência nas ruas, constatação que pode ser ampliada por meio da 

leitura das orações que aparecem na sequência da narrativa “ele conhece toda a cidade, por 

andar muito”  “Eu perambulei por vários lugares, em todos os lugares de Natal eu andei”.  

Por meio do posicionamento discursivo “Faz parte da população em situação de rua 

ainda a discriminação, a violência, o preconceito, a fome, porque ainda é um público 

invisível, infelizmente”, o autor se apropria do processo relacional “e” para identificar e 
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caracterizar mais uma vez pessoas atingidas pelo fenômeno população em situação de rua 

como “um público invisível”, um público que traz à tona a caracterização desse fenômeno 

como sendo de “múltiplas determinações, expressão radical da questão social, localização nos 

grandes centros urbanos, preconceito atribuído pela sociedade, particularidades vinculadas ao 

território em que se manifesta e tendências à naturalização do fenômeno (SILVA, 2009).  

Outra questão que pode estar associada à visão de Semeador de Sonhos diz respeito à 

exclusão social. Viver em situação de discriminação, sofrer violência e preconceito, passar 

fome são elementos que representam uma vida à margem do sistema, demarcada por rupturas 

de vínculos sociais, de laços e relações de afeto (NASCIMENTO, 2003).   

Essa percepção, caracterização e identificação de Semeador de Sonhos permitem-nos 

apresentar a constatação de que “o Estado brasileiro apresenta uma dívida histórica no que se 

refere à elaboração de políticas públicas para a população em situação de rua” (ALMEIDA, et 

al., 2015, p. 158). Essas condições vivenciadas pelo sujeito no contexto das ruas configuram-

se como condições que fragilizam a sua identidade e produzem mal-estares identitários que o 

incitam a questionar novamente o destino social no qual ele está engajado. Considerando essa 

constatação, destacamos que estamos diante da hipótese 4 (BAJOIT, 2012). 

Ainda sobre o posicionamento do sujeito, podemos considerar que ele evidencia um 

forte componente expressivo ao avaliar as condições (discriminação, violência, preconceito, 

fome) nas quais caminham essas pessoas. Essa percepção do autor serve de base para que 

possamos destacar que a sociedade e/ou o Estado muitas vezes assumem uma postura que 

tende à desfiliação social desse segmento populacional, criando, assim, barreiras que 

impendem o processo de reintegração social e intensificam a desigualdade social, posturas 

que tendem a naturalização do fenômeno (SILVA, 2009), marcadas pelo modo de ideologia 

da fragmentação frente ao expurgo do outro, ou seja, construção simbólica de um inimigo 

(THOMPSON, 2002).   

Mesmo diante da invisibilidade com que é tratada a população em situação de rua, 

Semeador de Sonhos destaca uma postura de esperança, de filiação de vínculos de 

solidariedade ao estabelecer contato e interações com alguns segmentos sociais, postulando 

mudança em relação à maneira como a população é vista.  

Esse modo de percepção de Semeador de Sonhos denota um posicionamento 

ideológico situado no modo de legitimação, quando interesses específicos são representados 

como interesses gerais (THOMPSON, 2002) e caminha em direção à natureza dos 

intercâmbios de mudança sociocultural chamados de cooperativos, os quais representam o 
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grau de contribuição que cada ator social se propõe a cooperar com as finalidades das relações 

sociais inerentes ao fenômeno população em situação de rua em Natal/RN, conforme 

discussão em Bajoit (2008).  

Toda essa constatação revelada pode ser comprovada na passagem “Mas percebo que 

está mudando, aos poucos está mudando, tem gente aparecendo com uma visão diferente. Não 

foi fácil sair das ruas. Tudo começou quando há 02 anos, quando o pessoal do CRDH junto 

com a UFRN realizou um evento “Vivências de Rua: sou invisível para você?” na Praça 

Augusto Severo”. Essa constatação corrobora para o entendimento de que é na prática das 

relações sociais que os indivíduos se socializam e constroem suas identidades mediante suas 

tensões existenciais (BAJOIT, 2006). Frente a essas cadeias de socialização no contexto das 

ruas, Semeador de Sonhos explica para si seu mal-estar identitário, cria, então, uma narrativa 

do sujeito, projetando o que ele considera fazer para o aliviar, hipótese 5 (BAJOIT, 2012). 

Essa percepção do sujeito, marcada pelo processo mental “percebo” em relação à 

mudança e a uma visão diferente por parte da sociedade, sobretudo, ao seu envolvimento com 

o evento promovido pelo Centro de Referência de Direitos Humanos (CRDH) e pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), constitui um marco importante que o 

impulsiona para um processo de reivindicação, expressão e luta de seus direitos, arquitetando 

um trabalho de construção identitária que lhe garante uma nova maneira de encarar, agir e 

expressar aspirações e necessidades individuais e coletivas diante do fenômeno população em 

situação de rua.  

Esse contexto de socialização é importante para que Semeador de Sonhos legitime 

relações de poder, ancoradas em estratégias de resistências (FOUCAULT, 1993, 1995, 2004 e 

2005), de emancipação (GIDDENS, 2002) e na adoção de mecanismos de empoderamento 

(VASCONCELOS, 2003), posto que antes do evento ele estava desprovido de algumas 

condições que lhe permitissem um trânsito significativo junto ao movimento população em 

situação de rua, como ele bem destaca  “eu simplesmente não conhecia nada sobre população 

de rua, sobre o movimento, não conhecia meus direitos como morador de rua”  

A maneira de pensar do sujeito confirma os aspectos da mudança sociocultural 

segundo a visão de Bajoit (2008). O sociólogo aponta que a mudança sociocultural advém: a) 

da modificação de um estado das relações sociais, b) mudança das coações pelas quais se 

resolvem os problemas vitais da vida comum; c) mudança dos princípios de sentido invocado 

para legitimar estas coações; d) mudanças das identidades coletivas que resultam da prática 

das relações sociais; e) mudanças das lógicas de gestão de si pelas quais os indivíduos 
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resolvem as tensões que atravessam suas identidades pessoais e f) mudança das lógicas de 

ação nas quais se comprometem, individual ou coletivamente (BAJOIT, 2008). 

Ao participar do evento, Semeador de Sonhos passa a constituir novos vínculos 

sociais, os quais são determinantes para que ele tenha novas percepções, novas formas de 

engajamento para superar suas tensões e amarras que fragilizam sua vida. Esse fato localiza o 

trabalho de construção identitária do sujeito na hipótese 6 (BAJOIT, 2012), uma vez que 

Semeador de Sonhos constrói as razões do sujeito, procurando dirimir as agruras e apartação 

social em busca da reinserção no âmbito da convivência social digna.   

 O contato com novas cadeias de socialização desperta nele expectativas relacionais, 

que marcam novas formas de interação, identificação e caracterização junto à população em 

situação de rua. A esse respeito, ele se posiciona destacando “Hoje eu compreendo que foi 

bom aquele encontro na praça, tem sido muito bom esses encontros, porque hoje eu voltei a 

estudar, hoje eu estou com cinco cursos de capacitação pela UFRN, pela enfermagem, pelo 

SENAC. Hoje eu vejo outra perspectiva”.  

Percebemos que o evento, “Vivências de Rua: sou invisível para você?”, promovido 

pelo CRDH da UFRN trouxe uma grande contribuição para fortalecer o trabalho de 

construção identitária individual de Semeador de Sonhos. Participar de eventos dessa 

natureza é criar condições de empoderamento cidadão, haja vista o debate, o diálogo e toda a 

dinâmica social que o configuram tem como objetivo incutir na consciência dos  indivíduos 

em situação de rua a “perspectiva da organização política dos sujeitos, da participação ativa 

dos Movimentos Sociais no processo de luta” ao mesmo tempo que dissemina a percepção de 

que “esses sujeitos precisam ser protagonistas do processo de transformação social, 

objetivando vivenciar uma sociabilidade justa e igualitária” (ALMEIDA, et al.2005, p. 170).  

Voltar a estudar constitui uma forma de Semeador de Sonhos adotar uma perspectiva 

de emancipação, uma das possibilidades de libertá-lo das limitações que afetavam 

negativamente suas oportunidades de vida. Por meio do estudo, ele constituiu uma relação de 

poder que lhe permitiu “... romper as algemas do passado, permitindo assim uma atitude 

transformadora em relação ao futuro” (GIDDENS, 2002, p. 194). Também podemos inferir 

que o retorno ao processo de formação intelectual contribuiu para que Semeador de Sonhos 

gerisse novas cadeias de socialização ancoradas em fatores cognitivos, materiais e afetivos, 

permitindo-lhe a adoção de mecanismos de empoderamento, por exemplo, a obtenção de 

conhecimento.  
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Em seu posicionamento discursivo, Semeador de Sonhos por meio do processo 

mental “compreendo” experencia uma percepção positiva a respeito da influência dos 

momentos de interação em eventos sociais, frisando que hoje ele tem outra perspectiva. Esse 

processo de engajamento e de interação com outros indivíduos e a sociedade contribuiu para a 

construção de sua identidade pessoal frente a sua vivência nas ruas, constituindo palco de 

diálogo no qual ele foi capaz de dar sentido as suas condutas e promover mudanças em sua 

vida, apropriando-se de recursos emocionais (o apoio que ele sentiu em relação aos eventos 

que participou) os quais o conduziram à aquisição de recursos intelectuais (os cursos de 

formação). Frente a esse contexto, podemos dizer que Semeador de Sonhos alcançou agora a 

hipótese 7 (BAJOIT, 2012), uma vez que ele implementa recursos que lhe permitem executar 

atos libertadores, ou seja, sair do contexto de subjugação social e caminhar em busca de sua 

realização pessoal e reconhecimento social.  

Diante dessa constatação, podemos destacar que tantos os recursos emocionais quanto 

os intelectuais serviram de referência para que o sujeito tivesse o controle de sua condição 

social, projetando novas condições que o ajudassem a superar suas tensões, apesar das 

dificuldades vivenciadas, as quais foram enfatizadas em sua voz “Mas nós sabemos como é 

difícil quando estamos nas ruas, com uma auto- estima lá embaixo, sem ver nada acontecer, 

muitas vezes as pessoas dizem: eu vou nada para a reunião do movimento, não dá em nada”. 

Os processos mentais “sabemos” e “ver” utilizados pelo sujeito focalizam uma 

percepção crítica em relação à ausência de políticas públicas destinadas às pessoas que se 

encontram em situação de rua, políticas que promovam a reintegração social desses 

indivíduos, amenizando seus sentimentos de abandono, incertezas que afetam sua auto-estima 

(ALMEIDA, et al., 2015).  

Mesmo diante dessas circunstâncias, Semeador de Sonhos destaca a necessidade de 

as pessoas atingidas pelo fenômeno população em situação de rua assumirem uma postura de 

reivindicação em torno de suas carências e da defesa de seus direitos, agindo coletivamente, 

conforme enfatiza no conjunto de orações “Mas se nós não lutarmos, aí que vamos ser 

derrotados, se nós não agirmos, se nós não gritarmos, a nossa boca vai ser calada com mais 

força. Temos que mostrar quem somos. Somos população de rua somos, mas por que somos? 

Será que alguém vai investigar por que somos? Ou só oprimir? Será que nós como população 

de rua nós não temos inteligência? ”. 

 O posicionamento de Semeador de Sonhos, marcado em forma de perguntas 

retóricas, semanticamente, revela uma força argumentativa com foco na adesão das demais 



151 

 

pessoas em situação de rua em prol dos seus direitos. As perguntas contribuem para fortalecer 

o sentido da identidade coletiva da população em situação de rua, permeado por um 

sentimento de pertencimento e luta (TEJERINA, 2010).  

Considerando o posicionamento discursivo de Semeador de Sonhos, podemos 

visualizar, em relação à constituição de poder nas mudanças sociais e culturais, a presença do 

poder-influência, conforme discussão em Pedrosa (2014). O posicionamento ideológico do 

autor da história caminha na direção de estabelecer, negociar e garantir compromissos que 

venham fortalecer estratégias políticas para o enfrentamento das agruras sociais e apartação 

social vivenciadas pelos sujeitos em situação de rua. Essa visão crítica de Semeador de 

Sonhos é reveladora de uma postura reflexiva que o direciona a redefinir mais ou menos 

profundamente as suas relações sociais frente ao fenômeno população em situação de rua, 

hipótese 8 (BAJOIT, 2012). Os questionamentos lançados pelo autor trazem a representação e 

a identificação de um sujeito engajado com a luta contínua pelos direitos sociais das pessoas 

em situação de rua.  

Compreendemos que, nessas orações, os processos materiais “lutarmos”, “agirmos” e 

“gritarmos”, demarcando uma ação futura, cujo ator “nós” refere-se às pessoas em situação 

de rua, incluindo o próprio sujeito, mostram de que forma cada indivíduo deve orientar e dá 

sentido às suas condutas diante da situação em que se encontram como forma de construir as 

capacidades de ser sujeito de si mesmo, ou seja, as capacidades para agir sobre o 

condicionamento sociocultural, não se permitindo ficar omissos frente às amarras que 

fragilizam sua cidadania, às indiferenças por parte dos governantes.  

Ainda sobre os questionamentos levantados por Semeador de Sonhos, podemos 

considerar que eles problematizam a realidade em que se encontram essas pessoas, mostram a 

inquietação do autor e trazem à tônica soluções possíveis para o enfrentamento das causas do 

fenômeno situação de rua. Dessa maneira, os processos materiais “lutarmos”, “agirmos” e 

“gritamos” apontam para a mobilização de estratégias, as quais devem ser realizadas 

coletivamente como forma de constituir forças contra-hegemônicas, alicerçadas sob o prisma 

de resistência, emancipação e empoderamento cidadão.  

Essa postura crítica e reflexiva de Semeador de Sonhos constitui um imperativo de 

mudança para pessoas em situação de rua. Os questionamentos também evidenciam um 

posicionamento ideológico alicerçado na legitimação como modo de operação da ideologia, 

especificamente na universalização, isto é, em interesses específicos que são representados 

como interesses gerais (THOMPSON, 2002).      
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No mesmo conjunto oracional, Semeador de Sonhos ainda delineia um 

posicionamento discursivo de resistência às condições impostas a esses indivíduos, evocando 

uma ação coletiva no sentido de mostrar quem são e por que estão em situação de rua. Esse 

posicionamento é de fundamental importância para que eles possam enfraquecer relações de 

dominação oriundas de sistemas econômicos e posturas socioculturais perpetuadas no seio da 

sociedade (FAIRCLOUGH, 2006, PEDROSA, 2012, 2013, 2014), enraizadas numa visão que 

tendem a tratá-los como vagabundos, sujos, loucos, perigosos, etc. A reflexão feita por 

Semeador de Sonhos denota posturas de resistências, as quais revelam “... a vontade, a 

determinação, de não se curvar diante do desafio, de crescer à altura das forças que se 

colocam no seu caminho” (RAJAGOPALAN, 2002, p. 204), criam relações de poder 

(FOUCAULT, 1995) e desapontam como possibilidades de transformação (REVEL, 2005). 

Ao lançar o questionamento “Será que nós como população de rua nós não temos 

inteligência?, o autor intenta sensibilizar a sociedade, mostrando que pessoas em situação de 

rua são inteligentes, a saber “tem muitas qualidades a população em situação de rua”,  

preocupando-se em obter reconhecimento social, este podendo ser traduzido na forma de 

igualdade de oportunidades, oportunidades para que eles possam demonstrar habilidades e 

competências, as quais permitirão a integração do indivíduo na sociedade no sentido de 

pertencimento e inclusão de direitos e até deveres que constituirão o exercício de sua 

cidadania.   

Ao enfatizar em sua fala “Eu sai das ruas há cinco meses. Hoje eu vejo que não foi em 

vão entrar no Movimento Nacional da População em Situação de Rua, por isso que eu desejo 

que todos se envolvam cada vez mais, porque muitas vezes não vermos acontecer mesmo, 

porque aqui no Brasil infelizmente é assim, as coisas não acontecem do dia para o outro, tem 

que ser com muita luta, com muito suor, tem que ser com muita lágrima”, o autor por meio do 

processo mental “vejo” evidencia uma avaliação positiva no que se refere ao seu engajamento 

com o Movimento Nacional da População em Situação de Rua.  

Essa percepção nos permite inferir que a inserção social de pessoas em situação de 

rua, bem como aquisição de sua cidadania demanda uma ação coletiva diante do processo de 

construção de seus direitos e da luta pela superação de vários tipos de discriminação e 

desigualdades, o que requer, conforme o autor, “muita luta”, “muito suor”, “muita lágrima”.  

A voz de Semeador de Sonhos evoca o desejo de fortalecer um sentimento maior de 

solidariedade e integração entre esses indivíduos, expresso no processo mental “desejo”. Isso 

marca um conteúdo carregado de fundo ideológico, aglutinando-se mais uma vez em torno do 
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modo de operação da ideologia chamado de legitimação em sua forma de universalização, 

(THOMPSON, 2002).      

Envolver-se com o Movimento constitui um ponto significativo para o trabalho de 

construção da identidade pessoal de Semeador de Sonhos, posto que esta deve ser 

compreendida como um conjunto de significados partilhados, implicados na dimensão social 

da construção do projeto identitário do sujeito, um sujeito que possui dentro de si identidades 

múltiplas, muitas vezes, contraditórias, definidas historicamente, transformadas em relação às 

formas pelas quais é representado ou interpretado nos sistemas culturais que o circundam. 

Isso porque, conforme dito no capítulo 2 desta tese, “a identidade pessoal é o resultado, 

sempre provisório e evolutivo, de um trabalho do ser humano sobre si mesmo” (BAJOIT, 

2006, p. 174), trabalho esse que, nesta tese, é evidenciado mediante os significados das 

condutas de cada indivíduo atingido pelo fenômeno população em situação de rua, suas 

cadeias de vínculos sociais estabelecidas.   

Nas narrativas do “eu” apresentadas,  Semeador de Sonhos sinaliza uma articulação 

de práticas sociais relativas a sua situação de rua, destacando condutas que revelam 

constantemente seu engajamento em metas (individuais e coletivas) que o direcionam a 

realização pessoal e reconhecimento social, metas que podem ser traduzidas como sonhos, 

sonhos de um sujeito otimista, que mobiliza recursos (materiais e psíquicos) para alcançar 

aquilo que ele deseja frente às desigualdades sociais nas quais estão submetidas pessoas em 

situação de rua (BAJOIT, 2008). Nessa perspectiva, o autor constrói uma narrativa de 

perseverança, projetada no seu esforço constante para obter o que ele espera, mudar de vida, 

quer ser um sujeito de direito, que tem valor social e realização pessoal (BAJOIT, 2012). 

 A partir da análise das narrativas do “eu” que figuram a história de vida de Semeador 

de Sonhos, notamos que o autor manifesta ações, sentimentos, crenças, visões de mundo e 

valores que representam uma gestão relacional de si, um trabalho de construção de 

identidades individuais de projeto e de resistência, conforme nossa perspectiva defendida no 

capítulo 2 desta tese em diálogo com os postulados teóricos de Castells (2010), ambas 

correlacionadas à esfera identitária comprometida (BAJOIT, 2006). 

 Nessa esfera, Semeador de Sonhos tenta conciliar o que ele deseja (realização 

pessoal), projetando ações e condutas conforme seus ideais, desejos e projetos para superar a 

situação de rua com o que ele julga que os outros esperam dele (reconhecimento social), 

assumindo a posição de sujeito inovador (BAJOIT, 2006), posto que  a lógica desse sujeito 

consiste em avaliar quando deve recuar e começar do zero, adaptando-se às relações sociais, 
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aos seus objetivos e finalidades, comportamento esse empreendido constantemente pelo autor 

da história.  

Nesse trabalho de construção identitária, Semeador de Sonhos define direções, 

envolve-se em situações de socialização que trazem novas perspectivas, fazendo-o refletir a 

aonde quer chegar, ou seja, sair das ruas, revelando uma grande capacidade de reflexividade.  

Como forma de sintetizar alguns traços característicos do trabalho de construção 

identitária que compõem a história de Semeador de Sonhos, apresentamos na sequência um 

quadro com esses dados.   

 

Quadro 16 - Síntese do trabalho de construção identitária do colaborador de pesquisa Semeador de 

Sonhos 

 

 A história de vida de Semeador de Sonhos constitui-se de narrativas do “eu” de 

racionalização e perseverança (BAJOIT, 2012), que tecem, entrelaçam, envolvem e 

representam acontecimentos carregados de significados que pontuam uma vontade 

ontológica de legitimar identidades de projeto e de resistência, ancoradas em 

estratégias de emancipação (GIDDENS, 2002) e de empoderamento 

(VASCONELOS, 2003).  

 

 O trabalho de construção identitária evidencia que ao se socializar, Semeador de 

Sonhos questiona suas tensões existenciais, as quais interpelam um sujeito que 

orienta e dá sentido as suas condutas (BAJOIT, 2006, 2008 e 2012) em prol do seu 

empoderamento cidadão, bem como da emancipação de direitos das pessoas atingidas 

pelo fenômeno população em situação de rua. 

 

 O posicionamento discursivo do autor é marcado por forças ideológicas reveladoras 

de um jogo de poder-influência (PEDROSA, 2014), considerando tanto outras 

pessoas que vivem em situação de rua quanto à própria sociedade e lideranças 

governamentais.  

 

 Esse posicionamento de poder-influência marca uma mudança sociocultural, atrelada 

ao intercâmbio cooperativo (BAJOIT, 2008) e associada à forma de 

(auto)identificação da população em situação de rua, fato que pode afetar  sociedade 

e  sistema econômico, contribuindo para a superação de assimetrias sociais. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor  

 

 

Para encerrar a análise da primeira história de vida, pontuamos que a visão e maneira 

como o autor representa suas experiências no contexto rua constituem significados que 

potencializam conhecimento sobre a realidade social de pessoas em situação de rua. Na 

sequência, passemos à análise da segunda história de vida.  
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5.1.2 Vencedor 

 

 

Me chamo xxxx, tenho 30 anos. Eu já morei na rua, cheguei até a comer lixo. 

Mais da metade da minha vida eu fui viciado no álcool, na maconha, no crack. 

Todos viraram as costas para mim. Minha mãe morreu de alcoolismo porque 

ela não queria ver o filho dela sendo preso, apanhando de polícia, drogado e ela 

achou melhor viver bêbada todos os dias para não me ver naquela situação. Ela 

morreu de cirrose. E quando ela morreu eu sofri um grande impacto porque eu 

só tinha ela. Meus irmãos viraram as costas para mim. Eu não podia entrar na 

minha própria casa, fui morar nas ruas. Vivia nas cracolândias, apanhando, 

roubando, me drogando. Um dia me encontrei com Jesus Cristo. E só bastou 

uma oportunidade e minha vida se transformou. Pessoas que viravam as costas 

para mim, hoje tem orgulho em apertar minha mão, porque veem a 

transformação. Sou de Natal, mas hoje eu moro em São José do Mipibu com 

minha esposa, meus filhos. Estou de volta ao meu lar. Ando de cabeça erguida. 

Sou uma pessoa que se sente no dever de ajudar ao próximo. 

 

 História de vida do colaborador da pesquisa Vencedor, construída a partir da Comunidade 

Virtual Natal Invisível 

        

A história de Vencedor situa uma travessia de vida marcada pela conquista da 

dignidade e reintegração social. Vencedor se posiciona como um sujeito que superou a vida 

difícil que vivia nas ruas, destacando a conquista de processos de socialização que provocam 

nele sentimentos de orgulho e pertencimento à vida social. As possíveis cadeias de 

socialização estabelecidas no contexto das ruas entrelaçaram um trabalho de construção 

identitária individual, posicionando o autor da história como um vencedor por ter superado as 

agruras sociais e restabelecido os laços com sua família. 

 Considerando as nossas categorias analíticas associadas aos verbos da rua, podemos 

dizer que Vencedor ilustra a condição de sair das ruas, fato que fortalece a compreensão de 
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que os indivíduos que se encontram em situação de rua podem deixá-la a qualquer momento, 

a exemplo do que nos comunicou também a história de Semeador de Sonhos.  

Os sentimentos de orgulho e de se sentir integrado à vida social mostram o resgate da 

auto-estima do autor e denotam a emancipação de uma vida cidadã, hoje carregada de valores 

comuns e gestos de solidariedade. A emancipação de Vencedor pode ser melhor 

compreendida se atentarmos para o fato de que ele conseguiu se libertar das limitações 

impostos por sua vivência nas ruas, limitações que afetavam negativamente suas 

oportunidades de vida (GIDDENS, 2002). 

Acessemos a história do autor para que possamos analisá-la em seus aspectos gerais.   

 No início da história, Vencedor destaca uma avaliação afetiva a respeito de sua 

passagem pelas ruas, mostrando quão dura e desumana é a vida daqueles atingidos pelo 

fenômeno população em situação de rua, constatação que pode ser aferida por meio do seu 

posicionamento discursivo “cheguei até a comer lixo”. O processo material “cheguei” 

experiencia uma vivência marcada semanticamente pelo efeito de movimento, que retrata 

implicitamente as ações que Vencedor precisou empreender para sobreviver nas ruas, sendo a 

ação de comer lixo um momento desolador. A expressão “comer lixo” corrobora para o 

entendimento de que vivendo em situação de rua, os indivíduos estão submetidos a uma vida 

degradante, alimentada pela incerteza de não ter sequer o mínimo para sobreviver, a saber: 

alimentação. Para fortalecer a carga semântica de exclusão, denegação do ser humano, 

precariedade de condições de sobrevivência, Vencedor se apropria da expressão nominal 

“até” para enfatizar o ápice da situação de rua, isto é, comer lixo como condição de 

sobrevivência. Essa caracterização do sujeito em situação de rua revela a necessidade de um 

olhar social, contemplado na promoção de políticas públicas, para o segmento populacional 

que vive nas ruas, à margem dos benefícios sociais e garantia digna de sobrevivência. 

 Ainda sobre a expressão “comer lixo”, utilizada por Vencedor na reflexão que faz 

sobre sua história nas ruas, podemos destacar, conforme discussão teórica já apresentada, que 

ela nos autoriza a afirmar que as pessoas em situação de rua vivem constantemente um ciclo 

de extrema pobreza (SILVA, 2009), alimentada por uma forte questão social, esta “apreendida 

como o conjunto das expressões das desigualdades sociais da sociedade capitalista madura” 

(IAMAMOTO, 2005, p. 27). Essa situação concorre para um tratamento de exclusão social, 

discriminação e preconceito em relação às pessoas em situação de rua, a exemplo de 

Vencedor, posto que elas passam a ser tratadas como desnecessárias, incômodos e perigosas 
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na arena social (BURSZTYN, 2003), demarcando, assim, a constituição e circulação de uma 

identidade pejorativa para esse segmento populacional.  

 Por meio da oração “Mais da metade da minha vida eu fui viciado no álcool, na 

maconha, no crack”, Vencedor se apropria do processo mental “fui viciado”, denotando sua 

percepção, experiência do mundo de sua consciência, em relação aos fatores responsáveis por 

seu ingresso no contexto das ruas. Viver sob essa condição era assinar um contrato de 

abandono por parte de sua família. Esse sentido de abandono pode ser comprovado quando 

Vencedor destaca “Todos viraram as costas para mim”. O processo material “viraram” 

representa uma atitude de rejeição por parte dos membros da família de Vencedor, fato que o 

posiciona como um sujeito denegado (BAJOIT, 2006) no seu próprio contexto familiar.  

Essa situação se agrava a partir do momento em que Vencedor perde a mãe, haja vista 

ela não conseguir reverter a situação do seu próprio filho, conforme Vencedor aponta na 

passagem “Minha mãe morreu de alcoolismo porque ela não queria ver o filho dela sendo 

preso, apanhando de polícia, drogado, e ela achou melhor viver bêbada todos os dias para não 

me ver naquela situação. Ela morreu de cirrose. E quando ela morreu eu sofri um grande 

impacto porque eu só tinha ela. Meus irmãos viraram as costas para mim”. 

 Nesse complexo oracional analisado, Vencedor destaca os fatores que o levaram às 

ruas, fatores esses representados por meio das escolhas lexicais “álcool”, “maconha”, “crack”. 

O envolvimento com o mundo da drogadição constitui a tônica da quebra de vínculos com a 

família, pois esse tipo de comportamento adotado por ele é contestado por seus parentes, 

passando a ser tratado com rejeição, indiferença.  

Concebemos que nessa situação, Vencedor vive uma tensão de anomia, 

especificamente na zona de autodestruição (Z4), já que suas ações, o contato com o mundo da 

drogadição, são contrárias aos seus desejos de realização e contrárias também às expectativas 

dos outros (PEDROSA, 2013). Consideramos contrárias aos desejos do autor por entender 

que ele vivia num estado de vício, o que anula toda perspectiva de realização pessoal e exige 

redes de apoio para efetivar uma possível superação, o que ele não encontrou na sua família. 

 Com a morte da mãe, a situação ficou ainda mais abalada. Neste sentido, perante a 

rejeição e a impossibilidade de transitar dentro do seu próprio lá, Vencedor ver nas ruas o 

horizonte para continuar vivendo “Eu não podia entrar na minha própria casa, fui morar nas 

ruas”. O processo material “fui” explicita uma tomada de decisão advinda da capacidade do 

sujeito refletir sobre as amarras sociais que fragilizavam seu processo de socialização com 

seus parentes. A denegação da família pode ser compreendida como uma prática de relação 
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social que incitou Vencedor a se engajar num destino social, hipótese 1, o que pode o levar a 

estabelecer novas práticas de relações sociais, entretanto, num espaço social que oferece 

discriminação, preconceito, exclusão, etc., a saber: as ruas. Aqui podemos dizer que essa 

atribuição de um destino social é marcada por efeitos negativos, a exemplo do que ocorreu 

com Semeador de Sonhos.  

Nessa parte da história de Vencedor, é possível localizar uma narrativa de 

compreensão (BAJOIT, 2012), posto que ele explica para si o que lhe aconteceu, ou seja, o 

fator determinante para viver em situação de rua. Nesse caso, dada a situação de tensão 

existencial figurada no seio de sua família, estamos diante da narrativa de compreensão de 

conscientização, ou seja, o autor situa em si mesmo os motivos das tensões vivenciadas, ele é 

o responsável por estar nas ruas devido ao seu contato com o mundo da drogadição.   

 Ao ingressar nas ruas, Vencedor destaca que tinha tudo para não superar essa 

situação, posto que suas redes de socialização apontavam para um destino cada vez mais de 

decadência. Neste sentido, sua relação social no universo rua fomentou cada vez mais um 

destino de incerteza, de destruição, levando-o à formação de expectativas relacionais 

insatisfeitas, hipótese 2, que por seu turno acabaram gerando tensões existenciais, hipótese 3, 

diante da formação de sua identidade pessoal.  

Ao avaliar como foi sua passagem pelas ruas, o autor destaca “Vivia nas cracolândias, 

apanhando, roubando, me drogando”. Essa reflexão demarca um mal-estar identitário, 

hipótese 4, que fragiliza a possibilidade de realização pessoal e reconhecimento social 

(BAJOIT, 2012), isto é, a formação da identidade pessoal. Também podemos associar, a essa 

capacidade de reflexividade e expressividade do autor, a construção da narrativa do sujeito, 

hipótese 5, já que Vencedor explica para si mesmo os fatores que possivelmente geram seu 

mal-estar identitário.   

Essa realidade revelada pelo sujeito, inserção no mundo da drogadição, muitas vezes é 

o fator determinante para que os indivíduos em situação de rua não encontrem força para 

superar sua situação, passando a realizar atos ilícitos que podem ser contestados pela 

sociedade. Essa constatação corrobora para o surgimento de uma identidade negativa, 

apontada por parte da sociedade para pessoas em situação de rua. Com uma auto-estima 

comprometida, sem perspectivas de vida e padecendo da rejeição familiar e da sociedade, 

muitos promovem delitos como forma de se rebelar contra as forças governamentais.  

 A história de Vencedor denota uma vida de total precariedade. Entretanto, o autor 

narra que o que gerou a transformação em sua vida, hipótese 6, razões do sujeito, foi uma 
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oportunidade, a saber, “um dia me encontrei com Jesus Cristo. E só bastou uma oportunidade 

e minha vida se transformou”. Aqui estamos diante de indícios de um trabalho de construção 

de identidade individual atrelado à narrativa do “eu” de perseverança (BAJOIT, 2012).  

Essa revelação do autor é importante para que possamos mais uma vez destacar que as 

pessoas em situação de rua precisam se engajar em redes de socialização que corroboram para 

a construção de uma identidade digna e de prestígio social. Para que isso ocorra, faz-se 

necessário que a sociedade e governantes promovam oportunidades de reintegração social 

desses indivíduos, elevando sua auto-estima e fazendo com que eles se posicionem como 

sujeitos que têm um valor social, levando-os a gerenciar motivações que lhes permitam 

superar a condição de estar em situação de rua.  

Dito com outras palavras, é necessário adotar mecanismos individuais e coletivos que 

promovam a emancipação desses sujeitos, conforme discussão em Giddens (2002), dotando-

os de estratégias de empoderamento (VASCONCELOS, 2003) que lhes permitam o 

apagamento de exclusão social, ações opressivas e práticas discriminatórias. Esse fato, por sua 

vez, concorre para adoção de mecanismos de resistência a qualquer tentativa de naturalização 

do fenômeno população em situação de rua, conferindo a abertura de um campo social de luta 

e gerenciamento de possibilidades de transformação social por meio da constituição de 

práticas discursivas revestidas de relação de poder (FOUCAULT, 1993, 1995, 2004 e 2005). 

Embora a expressão “oportunidade” se apresente de maneira genérica na história de 

Vencedor, ela parece pressupor que ele implementou alguns recursos (psíquicos, afetivos, 

materiais) que foram fundamentais para tomada de processos de libertação, hipótese 7. O 

autor não explicita bem como se deu o processo de libertação, que redefiniu suas práticas de 

relações sociais, hipótese 8. Ou seja, sua retomada ao contexto familiar, marcada por uma 

valoração de prestígio por parte de seus parentes, conforme ele destaca na passagem textual 

“pessoas que viravam as costas para mim, hoje tem orgulho em apertar minha mão, porque 

veem a transformação”.  

No posicionamento discursivo “Estou de volta ao meu lar. Ando de cabeça erguida”, 

Vencedor aponta uma realização pessoal e reconhecimento social, reconhecimento dos 

membros de sua família por aceitá-lo de volta, destacando a oportunidade de reinserção 

social, a retomada de vínculos com a família, o resgate da família. Esse fato gera a 

consonância existencial (BAJOIT, 2006, 2006, 2012).  



160 

 

O processo material “ando”, acompanhado da expressão circunstancial “de cabeça 

erguida”, posiciona Vencedor na esfera identitária desejada, na lógica de um sujeito 

autêntico, ou seja, na condição de viver em conformidade com seus ideais, desejos e projetos 

(BAJOIT, 2006). Essa constatação pode ser ilustrada se considerarmos a oração “Sou uma 

pessoa que se sente no dever de ajudar ao próximo”.  

Considerando as narrativas do “eu” que figuram o trabalho de construção identitária 

individual de Vencedor, podemos destacar a identidade de resistência, marcada pela não 

aceitação de uma vida subjugada, limitada, de apartação social, presa às condições subumanas 

emanadas dos preceitos capitalistas; e uma identidade de projeto, associada ao foco de 

retomada de vínculos familiares e gerenciamento de novas condições de vida refletidas na 

oportunidade que ele teve para imprimir sua reinserção social, alcançando, assim, uma 

realização pessoal. 

Considerando os aspectos gerais que constituem a história de Vencedor, atentemos 

para as características gerais que representam sua identidade frente sua convivência nas ruas. 

  

 

Quadro 17 - Síntese do trabalho de construção identitária do colaborador de pesquisa Vencedor 

 

 

 Na história de Vencedor temos narrativas do “eu” de conscientização e também de 

perseverança (BAJOIT, 2012). O sujeito é consciente dos fatores que fragilizaram 

sua vida social, sobretudo, com a sua família, quando vínculos de parentescos foram 

rompidos e ele foi “despejado” no contexto ruas.  

 

 A transformação de vida por que passou o Vencedor alinha-se ao valor atribuído a 

sua fé em Deus, marcada como uma oportunidade. A fé trouxe a retomada de 

valores e conquistas, reintegrando-se à vida em sociedade, sentindo-se acolhido e 

obtendo prestígio e reconhecimento daqueles com quem se socializa.   

 O sujeito em sua história demarca uma identidade de resistência, de projeto, 

figurando uma teia de significados ligados à superação.  

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

 Os significados que subjazem da história de vida de Vencedor ratificam a necessidade 

de cada vez mais as pessoas atingidas pelo fenômeno população de rua se inserirem em redes 

de socialização que possam contribuir para o seu engajamento social rumo a retomada de 
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valores e conquistas, quer seja voltados para o âmbito familiar, quer direcionados a uma vida 

social de respeito, marcada pelo direito à moradia, ao emprego, à qualificação, etc. Vejamos, 

na sequência, a terceira história de vida. 

 

5.1.3 Batalhador 
 

Meu nome é xxxxx, tenho 39 anos e sou daqui de Natal mesmo. Até os meus 16 

anos vivi uma vida bem pacata. Mas, pela consequência da droga, fui para as 

ruas e essa foi uma parte decadente da minha vida. Hoje estou me reintegrando 

a sociedade novamente com meus esforços. Passei a frequentar um albergue, 

não dormir mais na rua. Hoje eu sou uma liderança da população de rua. Sou 

vice presidente da associação dos moradores de rua. Já me formei em cinco 

cursos. Depois de três anos do movimento, eu sinto que a gente só fica naquilo 

se quiser. Se a gente tem força de vontade, a gente sai da lama e vence o 

preconceito da população que nos olha com discriminação, que não vê que 

estamos vulneráveis. As pessoas passam e muitas vezes não entendem que 

somos seres humanos. A gente está numa situação de rua, mas não somos 

invisíveis. Nós somos humanos. Não somos lixo. Não podemos ser excluídos da 

sociedade.  

História de vida do colaborador da pesquisa Batalhador, construída a partir da 

Oficina Linguagem e Identidade: Letras na rua 

 

 

A história de vida em tela traz como palavra-chave a expressão “força de vontade”, a 

centelha que está transformando a vida de Batalhador. Considerando a nossa discussão 

teórica sobre os verbos da rua, conforme postulados advindos de Vieira, Bezerra e Rosa 

(2004), argumentamos que a história de Batalhador constrói provisoriamente sentidos que o 

situam na condição ser da rua, arquitetada por um estado circunstancial e temporariamente 

(BURSTZYN, 2003). Essa posição nos autoriza a dizer que a qualquer momento ele pode sair 

dessa situação de exclusão social, pois na condição ser da rua pode acontecer que “o 
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indivíduo saia definitivamente da rua, retorne ao lugar de origem, consiga emprego, constitua 

família” (VIEIRA, BEZERA, ROSA, 2004, p. 94).   

Durante a história, é perceptível um posicionamento discursivo que pousa num olhar 

voltado para as tensões existenciais do autor entrelaçadas à crise, anseio e perspectiva, 

movimentando o sujeito em busca da realização pessoal e do de reconhecimento social ainda 

que este ocorra timidamente na gestão que o autor operacionaliza em sua vivência em 

situação de rua. A forma pela qual Batalhador dá significados às suas ações na prática das 

relações sociais acaba por gerir um ‘um trabalho do sujeito’ ou ‘auto-gestão relacional’ ou, 

ainda, ‘trabalho de construção identitária’ (BAJOIT, 2006). Os significados construídos na 

prática dos processos de socialização desembocam na construção de sua identidade 

individual, partilhados coletivamente conforme discussão a partir de Castells (2010).   

Batalhador revela uma postura crítica em relação ao trabalho de construção 

identitária diante do fenômeno população em situação de rua, assumindo que o indivíduo deve 

se tornar, frente às barreiras impostas pela sociedade, o seu próprio agente de transformação, 

dito conforme Bajoit (2006, 2008, 2012), indivíduo sujeito de si mesmo.  

Essa maneira de pensar de Batalhador nos permite o diálogo com Bajoit (2006), posto 

que este teoriza que o trabalho de construção identitária realizado pelo indivíduo é transitório 

e gera um movimento consoante crises e dúvidas pelas quais passam os sujeitos.       

Inicialmente, Batalhador aponta uma reflexão a respeito de como era sua vida antes 

de passar a viver em situação de rua, “Até os meus 16 anos vivi uma vida bem pacata”. A 

expressão nominal “pacata” demarca semanticamente experiências antagônicas de 

Batalhador antes e depois de ingressar no contexto rua. Para ele, viver nas ruas é perder essa 

caracterização que ele aponta para a sua vida até os 16 anos. 

A constatação expressa pelo sujeito “Mas, pela consequência da droga, fui para as ruas 

e essa foi uma parte decadente da minha vida”, constitui a tônica do seu contato com as ruas e 

aponta o fator causa-consequência que trouxe decadência à sua vida. Esse fator, conforme 

Silva (2009), está ligado às múltiplas determinações que caracterizam o fenômeno população 

em situação de rua, considerado como biográfico, ou seja, associado a uma experiência 

particular de Batalhador, consumo de drogas.  

Ao colocar na cena discursiva de sua história o motivo pelo qual ele se encontra em 

situação de rua, Batalhador está diante da construção de uma narrativa do “eu” de 

conscientização (BAJOIT, 2012), sinalizando um hábito que ele incorporou, o qual fragilizou 

sua vida. Batalhador tem consciência de que envolver-se com o mundo da droga, a 
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socialização a partir desse contexto, foi um fator de ruínas, levando-o a posição de uma 

pessoa em situação de rua.  Essa narrativa do sujeito permite que ele explique para si mesmo 

o seu mal-estar identitário, hipótese 5 (BAJOIT, 2012).  

 Na oração “Hoje estou me reintegrando a sociedade novamente com meus esforços”, 

os termos circunstanciais “hoje” e “novamente”, na posição de grupos nominais no contexto 

oracional, acompanhados do processo relacional “estou me reintegrando” demarcam um 

estado/ação de busca pela integração à sociedade, ou mesmo grupos sociais, enfatizado pela 

expressão “com meus esforços”, outro grupo nominal que circunstancia a ação do autor, 

evidenciando a maneira pela qual ela caminha em busca da sua reinserção social.   

 A expressão nominal “com meus esforços” nos traz a representação de que o autor 

empreende um padrão de conduta que denota a sua capacidade de ser sujeito de si mesmo, 

pressupondo um trabalho de consciência do indivíduo, conforme postulado teórico apontado 

por Bajoit (2006), quando discorre sobre as condições do indivíduo ser sujeito de si próprio. 

Batalhador, dado seu mal-estar identitário por estar nas ruas sem condição de sobrevivência 

digna, perante a denegação social, projeta o que ele considera fazer para aliviar sua tensão 

existencial, hipótese 5, (BAJOIT, 2012).  

Ainda sobre a expressão, destacamos que ela traz um efeito semântico de batalha, 

buscas, lutas e comunica um esforço que vai ao encontro do desejo de realização pessoal e 

reconhecimento social do outro, da sociedade, fato que pode ser melhor compreendido se 

levarmos em consideração a voz do sujeito que enfatiza “Hoje eu sou uma liderança da 

população de rua. Sou vice presidente da associação dos moradores de rua. Já me formei 

em cinco cursos”. Nesse contexto, podemos visualizar as razões do sujeito, hipótese 6, as 

motivações que Batalhador gerencia e que lhe permitem adotar algum mecanismo para 

superar sua situação de rua, ou amenizar as agruras sociais, sinalizando um trabalho de 

construção identitária calcado em interesses coletivos. 

A identificação e caracterização que Batalhador faz sobre si perante o fenômeno 

população em situação de rua, experenciada por meio do processo relacional “sou” associado 

aos identificadores “uma liderança da população de rua” e “vice-presidente da associação dos 

moradores de rua” constituem uma identidade positiva para o autor, posto que assumir esses 

papéis implica uma adesão do grupo, de outras pessoas representadas por ele, assumindo 

compromissos consigo e com o outro no movimento de batalha pelos seus direitos e uma vida 

social digna.  
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A respeito da oração “Já me formei em cinco cursos”, o processo material “formei’ 

serve de base para compreendermos que Batalhador apresenta um gesto de busca pelo 

conhecimento, aperfeiçoamento, qualificação. Essa atitude representa, considerando as 

hipóteses da socianálise (BAJOIT, 2012), a maneira pela qual Batalhador implementa 

recursos, hipótese 7, que enfraquecem sua denegação social, práticas discriminatórias e 

exclusão social, levando-o a adoção de atos de libertação, hipótese 8, perante sua condição de 

vida. 

 Essa atitude empreendida pelo autor lhe permite constituir relações de poder e pode 

gerar uma representação de influência positiva para aqueles que também estão em situação de 

rua, caucionando efeitos do poder-influência (PEDROSA, 2014), mediante sua capacidade de 

negociar estratégias que venham a ser favoráveis à população em situação de rua.  

Nesse caso, é salutar considerar os significados advindos da posição que ele assume 

frente ao movimento potiguar de população em situação de rua. A posição de ser liderança, 

vice-presidente da associação dos moradores de rua, nos comunica que a população em 

situação de rua está engajada num movimento político que reivindica a promoção de políticas 

públicas comprometidas com a vida desse segmento populacional. A respeito disso, podemos 

trazer para discussão, os princípios e objetivos norteadores do Movimento Nacional da 

População em Situação de Rua – MNPR. Como princípios, podemos apontar “valorização do 

coletivo, democracia, solidariedade, ética e trabalho de base”, pautados nos objetivos de 

“resgate da cidadania por meio do trabalho digno, moradia digna, salários suficientes para o 

sustento e atendimento à saúde” (ALMEIDA et al. 2015, p. 158-159). 

   O investimento intelectual a que se refere Batalhador também corrobora para 

dirimir esterótipos formulados pela sociedade, os quais repousam na ideia de que pessoas em 

situação de rua não querem nada, são vagabundas, perigosas, etc. Isso é uma das 

possibilidades de enfraquecer a circulação de ideologia voltada para o expurgo do outro, ou 

seja, a construção simbólica de um inimigo (THOMPSON, 2002), circulação esta que tende a 

ver pessoas em situação de rua como “sujeiras” da paisagem social. Dessa forma, 

compreendemos que o posicionamento do sujeito constitui uma atitude que desnaturaliza 

aspectos sociais pejorativos apontados para as pessoas em situação de rua.    

 No complexo oracional “Depois de três anos do movimento, eu sinto que a gente só 

fica naquilo se quiser. Se a gente tem força de vontade, a gente sai da lama e vence o 

preconceito da população que nos olha com discriminação, que não vê que estamos 

vulneráveis”, o sujeito inicialmente por meio do processo mental “sinto” destaca uma 
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percepção que pressupõe orientar e estimular suas ações diante de sua vivência nas ruas, 

revelando uma atitude de enfrentamento, encorajamento e determinação, a qual deve estar 

revestida de força de vontade por parte do indivíduo que é vítima da situação de rua, 

rompendo e vencendo o olhar preconceituoso da sociedade.  

Diante dessa percepção, apontamos que Batalhador, ao ingressar no movimento de 

pessoas em situação de rua, passou a constitui novas práticas de relações sociais, hipótese 8, 

as quais são importantes para que ele se posicione firmemente em prol de atitudes de 

resistências (FOUCAULT, 1995, REVEL, 2005 e RAJAGOPALAN, 2002) em relação às 

condições impostas pela sociedade capitalista, se engaje num projeto coletivo inerente à 

política emancipatória para pessoas em situação de rua, como condição de “reduzir ou 

eliminar a exploração, a desigualdade e a opressão” (GIDDENS, 2002, p. 195) e gerencie 

estratégias de empoderamento (VASCONCELOS, 2003) para potencial as tomadas de 

decisões políticas que anseiam pela efetivação dos direitos de pessoas em situação de rua.    

A postura reflexiva e expressiva de Batalhador nos permite enfatizar a necessidade de 

cada indivíduo em situação de rua incorporar em suas trajetórias de vida o desejo de superar a 

situação em que se encontra como condição primeira para a construção de sucesso pessoal, 

realização de vida. Isso implica assumir uma postura crítica e (auto)reflexiva próxima aos 

seus anseios e projetos de vida, imprimindo, assim, autonomia e se identificando como 

sujeitos de suas transformações sociais. Nessa direção, faz-se necessário que os sujeitos se 

apoderem de conhecimento, do desejo de mudança, de uma atitude que reclame seus direitos e 

proclame novas condições de vida.  

 Ainda sobre o complexo oracional em foco, apontamos que o emprego do processo 

relacional “estamos” e da expressão nominal “vulneráveis” referindo-se às pessoas em 

situação de rua além de apontar para um atributo dessas pessoas destaca a necessidade de um 

comportamento solidário por parte da sociedade bem como ações políticas dos segmentos 

governamentais engajadas com essa situação social.  

No posicionamento discursivo “As pessoas passam e muitas vezes não entendem que 

somos seres humanos. A gente está numa situação de rua, mas não somos invisíveis. Nós 

somos humanos. Não somos lixo. Não podemos ser excluídos da sociedade”, Batalhador ao 

se apropriar do processo relacional “está” traz uma discussão importante que recai no atributo 

“situação de rua” que acompanhada do termo indefinido “numa” denota um estado provisório, 

circunstancial, o que pressupõe a possibilidade de transformação dessa condição, haja vista 

que a pessoa diante dessa realidade social precisa de oportunidade para superá-la, pois se 
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encontra momentaneamente nessa situação. Entretanto, o que muitas vezes ocorre é o 

distanciamento e a tendência à apartação social alimentada pelo desejo de “higienização”, 

quando se intenta retirar essas pessoas da circulação urbana. 

O processo relacional “somos” enfatizado constantemente, acompanhado da expressão 

negativa “não” e interligado aos atributos “invisíveis” e “lixos”, ambos advindos do olhar 

preconceituoso da sociedade como forma de negar a existência de pessoas em situação de rua, 

revelam por parte do autor uma atitude de combate para essa visão social excludente. Essa 

atitude é enfatizada por meio da oração “não podemos ser excluídos da sociedade”.   

A passagem textual “Não podemos ser excluídos da sociedade” demarca a priori uma 

consciência de que pessoas em situação de rua fazem parte da sociedade, são indivíduos que 

têm direitos e deveres, são pessoas que devem ter por garantia a realização plena de seu 

exercício de cidadania. A negativa “não” contribui para asseverar essa consciência, dirimindo 

qualquer ordem de exclusão. A escolha lexical “não” assume um papel fundamental para 

carregar de significado o processo mental “podemos ser”, o qual faz uma referência direta a 

consciência do autor, revelando o que ele sente, pensa, percebe e deseja considerando sua 

situação de rua.  

A história de vida narrada por Batalhador nos revela um sujeito que transita na esfera 

identitária comprometida, um sujeito inovador (BAJOIT, 2006) que entrelaça o desejo da 

realização pessoal junto ao de reconhecimento social quando se engajou em um “destino 

social”, a saber, assumir um papel de liderança no movimento população em situação de rua, 

procurando batalhar pelos seus direitos e de outros indivíduos que sofrem da denegação social 

por estarem vivendo em situação de rua.  

Assim, a história nos aponta também uma narrativa do “eu” de perseverança, posto 

que Batalhador mostra-se ser um sujeito que tem força e empenha esforço para obter o que 

ele espera, ou seja, uma vida digna, de oportunidades, de menos preconceito social e 

atravessada de valores que são reconhecidos socialmente. 

 As narrativas do “eu” tecem uma identidade de projeto e resistência, conforme 

postulações teóricas defendidas por nós a partir da discussão em Castells (2010). De projeto 

porque o autor revela apodera-se de recurso que reflete mudança em sua vida, por exemplo, a 

busca pelo conhecimento, o engajamento com a coletividade população em situação de rua, 

constituindo uma experiência que emancipa e fortalece uma visão crítica e cidadã. De 

resistência porque o sujeito, por ter uma visão crítica, mostra um posicionamento discursivo 

que tende a deslegitimar a circulação social de uma identidade negativa para as pessoas em 
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situação de rua. Esse fato corrobora para um posicionamento ideológico atravessado por uma 

relação de poder-influência.  

Relacionando a história de Batalhador às perspectivas de mudança sociocultural, 

especificamente, aos intercâmbios (BAJOIT, 2008), percebemos um trabalho de construção 

identitária individual vinculado aos intercâmbios cooperativos, posto que ao se engajar com a 

coletividade que representa a população em situação de rua, Batalhador coopera com as 

finalidades das relações sociais desse segmento populacional, constituindo identidade 

individual e fortalecendo a identidade coletiva do grupo frente às ações que empreendem uma 

mudança social, alicerçam e transformam suas vidas, figuradas em princípios de igualdade. 

 No quadro que segue, vejamos uma síntese relacionada ao trabalho de construção 

identitária de Batalhador.  

 

Quadro 18 - Síntese do trabalho de construção identitária do colaborador de pesquisa Batalhador 

 

 

 As narrativas do “eu” que constituem a história de Batalhador revelam uma voz 

que reclama dignidade e respeito às pessoas em situação de rua, marca um trabalho 

de construção de identidade individual focado na reintegração social, reivindicação 

pelos seus direitos, construção de relações sociais de igualdade. Considerando seu 

trânsito no fenômeno população em situação de rua, Batalhador destaca uma 

postura e empenho pela obtenção de conhecimento, fato que lhe garante uma 

identidade crítica e de projeto, articulada ao desejo de transformação de vida, 

superação das relações de assimetrias sociais, apontando a pressuposição de que é 

preciso força e engajamento parte do indivíduo em situação de rua para sair dessa 

condição social.   

 

 A história de vida de Batalhador aponta a construção de uma identidade de 

resistência, posto que o autor mostra uma atitude de enfrentamento no que tange a 

estereótipos inferiorizantes; arquiteta-se numa posição ideológica de poder-

influência no sentido de apontar possibilidades que podem dirimir identidades 

negativas para a população em situação de rua projetadas pela sociedade. 

 

 Observamos que a prática da relação social com o Movimento População em 

Situação de Rua incitou Batalhador a engajar-se num destino social, cujo 

engajamento despertou nele expectativas relacionais de reconhecimento social e de 

realização pessoal. Esse fato marca a construção de uma narrativa do “eu” de 

perseverança voltada para a construção de ações que reclamam uma prática efetiva 

do exercício de cidadania. 
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 As narrativas do “eu” também situam uma identidade política, embasada nos 

princípios e objetivos do Movimento População em Situação de Rua. Batalhador é 

um sujeito consciente de seus direitos e deveres e empreende ações que legitimem 

novas condições de vida. As narrativas do “eu” marcam uma capacidade de reflexão 

e expressão sobre as agruras sociais e desapontam como uma visão crítica, 

denunciadora de práticas excludentes e preconceituosas.  

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

 Conforme análise realizada, a história de vida de Batalhador compõe-se de narrativas 

do “eu” que retratam uma vida de luta, batalha e busca para superação das dificuldades e 

situações de desigualdades que atravessam a vida do autor. Na sequência, vejamos a análise 

da história de vida de Sonhador. 

 

5.1.4 Sonhador 

 

Rapaz, eu tô aqui hoje por um problema familiar e também por não ter chance, 

porque o governo deveria dar chance pra gente trabalhar, né? E infelizmente a 

gente chega a esse patamar, onde nós estamos. E também por causa da bebida.  

Eu tô aqui há quase 1 ano e meio. Eu queria que mudasse o sistema entre os 

governantes. A gente tem direito a casas populares, de fazer algum curso, 

trabalho e de socialização.  Não é porque a gente tá aqui, que a gente tem 

menos direitos do que os outros.  Eu sou solteiro, nunca casei e sou sozinho. 

Minha mãe não deixou nenhuma herança.  Eu queria que o governo ajudasse a 

gente, a população de rua e que houvesse algum programa no nosso estado.  

Mas lógico que nós devemos fazer a nossa parte. Fazer alguma coisa 
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organizada, pra gente poder chegar na porta dos governantes. Porque é como 

diz aquele ditado: a união faz a força. 

 

História de vida do colaborador da pesquisa Sonhador, construída a partir da 

comunidade virtual Natal Invisível 

 

As narrativas do eu que configuram a história de vida de Sonhador expressam uma 

vontade de mudança de vida diante da invisibilidade social com que padece por não ter meio 

de prover suas mínimas necessidades vitais e sociais. Marcam um posicionamento reflexivo 

que destaca a necessidade de maior envolvimento por parte do governo no sentido de 

promover oportunidades para que os indivíduos que vivem em situação de rua sejam 

reintegrados à sociedade, tendo direito à moradia, ao trabalho, à qualificação profissional, ou 

seja, uma inserção social alicerçada nos parâmetros de igualdade. Essa promoção de 

oportunidades constitui um alicerce fundamental para que o indivíduo em situação de rua 

possa reestabelecer o fortalecimento da cidadania, combate o alijamento de seus direitos. 

 No início da história, o sujeito nos fornece elementos que figuram uma narrativa de 

racionalização (BAJOIT, 2012), no momento em que explica os motivos que o levaram ao 

ingressar nas ruas, destacando desavenças com a família bem como falta de oportunidade para 

trabalhar. Este último motivo pode estar atrelado ao processo cada vez mais crescente de 

industrialização, que faz surgir uma massa excedente de trabalhadores e gera desemprego 

(SILVA, 2009), intensificando o surgimento de pessoas em situação de rua.  

Além da narrativa de racionalização, Sonhador aborda uma narrativa de 

conscientização (BAJOIT, 2012), frisando que ele é também responsável por estar nas ruas, 

posto que ressalta seu envolvimento com a bebida, fato que desmoronou sua vida. Neste caso, 

estamos diante de um fator biográfico, ligado diretamente às experiências particulares do 

autor (SILVA, 2009).  

Na continuidade da história, ele sublinha uma grande capacidade reflexiva, pontuando 

traços sociais que fragilizam e causam tensão em sua vivência social. Frente a isso, Sonhador 

demonstra uma predisposição para empreender esforço na tentativa de mudar de vida, 

construindo, assim, narrativa de perseverança (BAJOIT, 2012), figurada por um trabalho de 

construção identitária individual que o posiciona como indivíduo sujeito de si mesmo 

(BAJOIT, 206, 208 e 2012).  
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Passemos à história e à análise de maneira mais detalhada, conferindo o processo pelo 

qual Sonhador realiza o trabalho de construção identitária mediante a prática das relações que 

o socializam (BAJOIT, 2006) e aos significados construídos e partilhados no contexto social, 

os quais refletem sua identidade (CASTELLS, 2010). 

 Ao lançar o questionamento “O governo deveria dar chance pra gente trabalhar, 

né?” e ao apontar a afirmativa “Eu queria que mudasse o sistema entre os governantes”, 

Sonhador evidencia seu ponto de vista no que diz respeito ao que deve ser feito para 

amenizar suas tensões e fragilidades sociais frente ao fenômeno população em situação de 

rua, fato que pode ser comprovado por meio do processo material “deveria dar”, o qual tem 

como ator “o governo”, aquele que deve promover algo, neste caso, “chance pra gente 

trabalhar, elemento classificado como meta no contexto oracional em análise.  

Estar em situação de rua e não ter chance para trabalhar constitui um mal-estar 

identitário em Sonhador, hipótese 4, uma condição que fragiliza a construção de uma 

identidade prestigiada pela sociedade, a identidade de um sujeito trabalhador.   

Essa constatação do autor, manifestada por meio do processo mental “deveria dar”, se 

efetiva em forma de modalidade deôntica posto que revela uma obrigação, uma necessidade 

de atuação do governo, este não podendo se eximir de atender as demandas da sociedade, 

sobretudo, dos grupos minoritários que atravessam condições de desigualdade social, 

enfraquecimento dos seus direitos e vidas despedaçadas aos lentos de contextos urbanos. 

Esses fatores acabam fomentando a formação de grupos humanos que são identificados como 

população em situação.  

Privar o sujeito de não ter direito ao trabalho ou não criar mecanismos para provê-lo 

representa uma fragilidade dos segmentos governamentais no tocante à promoção do papel 

das políticas sociais. Essa postura política se constitui como um entrave social em relação à 

transformação de vida de pessoas que se submetem ao contexto rua por não ter outra condição 

de sobreviver. Além de alastrar o quadro das desigualdades sociais, figurado por uma pobreza 

extrema e fomentando cada vez mais a exclusão social (NASCIMENTO, 2003; BURSZTYN, 

2003; IAMAMOTO, 2005 e SILVA, 2009). 

 Na oração “Eu queria que mudasse o sistema entre os governantes”, o processo 

mental “queria” sinaliza algo que é desejado à consciência do autor, nesse caso o 

experenciador “Eu”, indivíduo em situação de rua, que sonha com a mudança de sistema entre 

os governantes, conforme experencia por meio do participante oracional “que mudasse o 

sistema entre os governantes”, elemento denominado de fenômeno, aquilo que é desejado por 
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Sonhador. Esse desejo do autor corrobora para o posicionamento de Silva (2009) quando 

destaca que o fenômeno população em situação de rua reflete múltiplas determinações 

inerentes à sociedade capitalista, um sistema que promove exclusão social e fragmenta cada 

vez mais a sociedade. 

 Ainda podemos acrescentar que a visão de Sonhador fortalece o entendimento de que 

o surgimento do fenômeno população em situação de rua tem como força motriz as 

determinações de ordem econômica, as quais provocaram significativas mudanças no mundo 

do trabalho (SILVA, 2009), quando o capitalismo assumiu a ordem econômica e passou a 

gerar os fatores que redirecionaram os novos modos de produção. Nessa conjuntura, a 

exemplo de Sonhador, “indivíduos e famílias em situação de extrema pobreza marcam 

fortemente o cenário das ruas das cidades, na luta pela sobrevivência” (SILVA, 2009, p. 21). 

 Nessa mesma linha de pensamento, Rosa (2005) salienta que as transformações que 

regimentaram novas condições no mundo do trabalho (desemprego estrutural, crescentes 

exigências de qualificação, más condições do trabalho e dificuldades dos sistemas de proteção 

social), acabaram por imprimir um contexto de incertezas àqueles que foram atingidos por 

elas, afetando até mesmo as sociabilidades.  

 Por meio da presunção “A gente tem direito a casas populares, de fazer algum curso, 

trabalho e de socialização. Não é porque a gente tá aqui, que a gente tem menos direitos do 

que os outros”, o sujeito aponta uma avaliação negativa em relação à atuação do Estado diante 

de pessoas em situação de rua. Sonhador se posiciona como um indivíduo abandonado pelo 

Estado, um indivíduo que reclama condições para uma vida digna, a saber, uma casa para 

morar, oportunidade de qualificação profissional, um trabalho e condições de socialização. 

Nesse caso, Sonhador produz uma narrativa que explica para si mesmo o seu mal-estar 

identitário e, de forma indireta, destaca o que deve ser feito para o aliviar, hipótese 5, ou seja, 

qualificar-se profissionalmente, o que exige espaço social de oportunidade, condições de 

socialização.  

Sonhador também deixa claro que esses direitos estão sendo negados à população em 

situação de rua, mas têm sido oferecidos a outras pessoas que não vivem nessa situação, 

destacando que “Não é porque a gente ta aqui, que tem menos direitos do que os outros”, 

revelando, dessa forma, negligência do Estado e uma atitude preconceituosa que intensifica a 

marcha da desigualdade social, negando-se o direito de o cidadão em situação de rua ter os 

seus direitos garantidos.  
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Essa atitude por parte do sistema governamental provoca exclusão social, associada à 

exclusão de direitos, dirimindo as mesmas oportunidades a um determinado grupo 

populacional, nesse caso as pessoas em situação de rua (NASCIMENTO, 2003). Esse fato 

contribui decisivamente para a ocorrência de práticas discriminatórias, quando essas pessoas 

não são reconhecidas como semelhantes.  

No complexo oracional “Eu queria que o governo ajudasse a gente, a população de 

rua e que houvesse algum programa no nosso estado”, mais uma vez o autor se apropria do 

processo mental “queria”, manifestando uma atitude de apelo revelada por meio de aspiração 

e necessidade em torno de suas carências e limitações de sobrevivência. O fenômeno “que o 

governo ajudasse a gente, a população de rua”, constituído em forma de oração, destaca 

um fator imprescindível por parte do governo à vida da população em situação de rua, qual 

seja, ajuda.  

Nesse posicionamento discursivo, a voz do autor é enfática quando solicita ajuda para 

que ele possa superar a situação de rua, situação de inferioridade social, e conquistar a 

dignidade a partir do trabalho, entre outros aspectos. Esse olhar de Sonhador constitui um 

discurso de reintegração social, alinhando-se à percepção de que o indivíduo em situação de 

rua precisa de ajuda, oportunidades, condições que permitirão a possibilidade de uma 

caminhada pelas avenidas do acolhimento social.  

Em sua história de vida, o autor também imputa à população em situação de rua a 

responsabilidade para a promoção de estratégias de superação das amarras sociais, 

argumentando que “... nós devemos fazer a nossa parte. Fazer alguma coisa organizada, pra 

gente poder chegar na porta dos governantes. Porque é como diz aquele ditado: a união faz a 

força”. Essa reflexão do autor recai nas razões do sujeito, hipótese 6, ou seja, nas motivações 

que devem ser construídas como uma forma de lutar pelos seus direitos. Essa visão é de suma 

importância para que ele crie processos de libertação, hipótese 7, e redefina suas práticas das 

relações sociais, hipótese 8, como um processo de socialização que o permitirá sair das ruas e 

se sentir um sujeito integrado à vida social, usufruindo dos direitos de forma 

igualitária(BAJOIT, 2010).   

Ao destacar que também o indivíduo em situação de rua deve fazer algo para superar a 

situação em que vive, o autor mais uma vez apropria-se de um posicionamento deôntico, 

marcado pelo processo material “devemos fazer” para mostrar que há a necessidade de coesão 

entre o segmento população em situação de rua, como condição de fortalecer suas 

reivindicações, constituindo forças e estratégias que se encaminhem numa perspectiva de 
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mudança sociocultural, construção de identidade individual de prestígio, desvencilhando-se 

do estigma social que rotula indivíduos em situação de rua como desnecessários 

economicamente, incômodos politicamente e perigosos socialmente conforme discussão 

apontada em Bursztyn (2003). 

É nessa direção de engajamento coletivo que o Movimento Nacional da População em 

Situação de Rua no Brasil tem sido fortalecido. Um movimento que busca, por meio da união 

de vozes das pessoas atingidas, em parceria com órgãos governamentais e não 

governamentais, resgatar o sentido de cidadania, por meio do trabalho digno, moradia digna e 

recursos materiais e simbólicos que atendam as suas necessidades vitais, dentre elas 

atendimento à saúde (ALMEIDA et al., 2015).  

Pensando no contexto da capital potiguar, a voz de Sonhador fornece eco que nos 

permitir inferir a extrema necessidade da união entre essas pessoas, o que nos mostra uma 

postura política por parte desse segmento populacional voltada ao combate das injustiças 

sociais. Em Natal, a população em situação de rua tem atuado de maneira incisiva no que 

tange ao debate de questões caras à promoção de políticas públicas que atendam suas 

demandas de sobrevivência. Essa postura reflete atitudes de emancipação (GIDDENS, 2002) 

e de empoderamento (VASCONCELOS, 2003) desse segmento populacional. 

Um marco significativo dessa atuação refere-se à criação do Fórum Potiguar de 

População em Situação de Rua, que tem realizado um papel fundante na organização de 

eventos sobre população em situação de rua, dentre eles podemos destacar, conforme já dito 

em contexto anterior desta tese, o Seminário Potiguar de População em Situação de Rua. 

Neste sentido, compreendemos que quando Sonhador menciona que “a união faz a força”, ele 

aponta uma avaliação afetiva de combate ante um contexto de indiferença social e frente às 

agruras vividas por pessoas em situação de rua cotidianamente, e a realização de eventos, a 

exemplo do Seminário Potiguar de População em Situação de Rua, é um forte mecanismo 

para a promoção de uma mudança sociocultural ligada às pessoas em situação de rua, 

alicerçada em intercâmbios cooperativos (BAJOIT, 2008), através dos quais cada sujeito em 

situação de rua entrará no jogo de interesse mútuo que dialoga rumo aos problemas vitais da 

vida comum: falta de moradia, ausência de curso de formação e capacitação, carência no 

atendimento à saúde dentre outras demandas e limitações sociais. 

Esse olhar estratégico do autor envolto na prática social que o circunda é um recurso 

imprescindível para o enfrentamento das relações sociais de luta, conflito, abuso de poder, 
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discriminação, o que confere reflexividade sobre o trabalho de construção de sua identidade 

individual.    

Diante dos pontos que foram traçados sobre o trabalho de construção da identidade 

individual de Sonhador, destacamos que a história de vida do autor sinaliza uma discussão 

carregada de fundo ideológico, residindo no desejo da promoção de ações políticas 

afirmativas para a população em situação de rua, garantindo-lhe a prática efetiva de seus 

direitos.   

A respeito dessa discussão, podemos evocar o pensamento de Costa Júnior (2012, p. 

32) o qual afirma que “os discursos como modo de representar as semioses sociais estão 

revestidos de marcas ideológicas e relações de poder decorrentes da sustentação ou 

transformação de relações de dominação”. Assim, podemos destacar a luta dessa classe social 

no sentido de transformação das relações de assimetria social, proclamando respeito e 

dignidade por parte do poder público a fim de garantir, mesmo diante de uma relação de 

dominação fortemente demarcada, a sustentação de estratégias que legitimem ao menos a 

demanda pelos direitos adquiridos por lei.  

O sujeito também destaca a necessidade de participação direta e efetiva das pessoas 

em situação de rua na reflexão e construção de sua cidadania. Frente a isso, Sonhador transita 

dentro da esfera identitária desejada, orientando-se pela vontade de constituir uma identidade 

positiva, comprometendo-se com a imagem que quer projetar para si, a imagem de um sujeito 

consciente de seus direitos, o que lhe garante, por outro lado, a constituição de uma identidade 

individual de resistência. Nesse trânsito que o autor realiza, percebemos um posicionamento 

discursivo de um sujeito autêntico, haja vista sonhador está focado em atender os seus 

objetivos, os desejos, os quais podem ser traduzidos como moradia, emprego e qualificação 

profissional.   

Abaixo, vejamos uma síntese do posicionamento discursivo do sujeito, considerando a 

forma como ele gerencia o trabalho de construção identitária. 

 

Quadro 19 - Síntese do trabalho de construção identitária do colaborador de pesquisa Sonhador 

 

 A história de vida de Sonhador atua como recurso simbólico-expressivo à 

resistência da sonegação de uma vida cidadã, reclamando a luta pela construção de 

uma identidade de prestígio social e de garantida de direitos humanos.   

  

 O autor se posiciona como um sujeito consciente da participação coletiva da 

população em situação de rua como ponto inicial para a construção de um 
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significado político para esse contingente populacional, o que permitirá o 

fortalecimento de suas vozes diante das conjunturas econômicas.  

 

 Sonhador sublinha um posicionamento ideológico que dialoga com a construção e 

defesa de uma identidade política frente aos processos de tomada de decisão para a 

população em situação de rua. Essa identidade circunscreve uma posição de 

reivindicação no sentido de fazer valer seus interesses, aspirações e valores, os 

quais são considerados legítimos na conjuntura social. Assim, Sonhador se 

posiciona como sujeito consciente de seus direitos e obrigações. 

 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

 

 Na história de vida de Sonhador é inegável o desejo por uma mudança de vida. Esse 

fato corrobora para fortalecer a necessidade urgente de promoção de políticas públicas que 

garantam maiores oportunidade de vida para o sujeito em situação de rua.  

Por último, vejamos a análise da história de vida de Cidadã Perseverante. 

 
 

5.1.5 Cidadã Perseverante 
 

 

 Meu nome é xxxx, tenho 48 anos. Sou natural de São Paulo, mas faz um 

tempo que estou em Natal. Eu estou nas ruas por causa de desavenças que tive 

com a minha família lá em São Paulo. Nas ruas é muito sofrimento, a gente é 

muito humilhado. É tudo muito triste ficar nas ruas. Então é muito complicado 

morar nas ruas. Para superar as dificuldades que enfrento nas ruas estou 

procurando me qualificar. Agora eu to fazendo um curso pelo IFRN, fiz 

também um na UFRN, um curso de informática. Eu faço também agora curso 

de camareira, que também me dá uma ajuda, mas eu sou artesã e eu vendo 

meus trabalhinhos, meu esposo também é artesão. E é o que faz a gente, assim, 

ganhar o pão de cada dia, só pra comer mesmo, porque não dá pra mais nada. 

Percebendo nossa situação de rua, eu desejaria que os governantes tomassem 

providência, pra que cuidem de habitação. Eu espero também que nos respeite, 

que nos dê capacitação, emprego, moradia. É isso que eu sinto, que eles 
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cumpram com o papel deles, criando oportunidades para que a gente possa ser 

valorizado socialmente. Nós estamos batalhando para sobreviver e aí a gente 

não quer continuar nessa situação de rua, mas falta oportunidade e respeito, 

porque muitas vezes a gente quer entrar no posto de saúde e ser atendido como 

ser humano, e o médico nos atender sem virar a cara. Nós temos nossas 

habilidades, nós só precisamos de oportunidade para demonstrar. Mesmo 

sendo uma vida difícil viver nas ruas, mas não vou cruzar os braços, vou 

persistir numa vida melhor, no resgate de minha cidadania, para realizar meus 

projetos de vida e voltar a ter valor na sociedade. 

 

 História de vida da colaboradora da pesquisa Cidadã Perseverante, construída a 

partir da Oficina Linguagem e Identidade: Letras nas ruas 

 

 

A história de Cidadã Perseverante constitui-se de representações discursivas que 

constroem significados associados à força, perseverança e legitimam uma voz que comunica o 

esforço do auto-reconhecimento pessoal. Nela, a autora apela para os poderes governamentais 

e expressa posicionamentos avaliativos que denunciam uma vida de sofrimento nas ruas, uma 

vida que tem sido superada mediante estratégias de sobrevivência empenhadas pela autora 

para resgatar e promover uma vida rumo aos pilares da cidadania.  

No início da história de Cidadã Perseverante, há uma narrativa do “eu” de 

racionalização (BAJOIT, 2012), marcada por uma avaliação do seu passado, destacando a 

desavença com a família como o fator responsável por estar vivendo nas ruas, conforme 

posicionamento da autora na passagem textual “Eu estou nas ruas por causa de desavenças 

que tive com a minha família lá em São Paulo”. Esse motivo que a levou às ruas advém de 

uma ordem biográfica, ou seja, de experiências pessoais da autora em relação ao rompimento 

de vínculos familiares (SILVA, 2009).  

É possível considerar que as práticas das relações conflituosas com a família levaram 

Cidadã Perseverante a um destino social negativo, a saber, as ruas, hipótese 1. Conforme a 

história revela, nas ruas as expectativas relacionais marcaram insatisfação, hipótese 2, posto 

que autora tinha de conviver com a privação de direitos e de oportunidades sociais. Isso gerou 
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em Cidadã Perseverante tensão existencial, hipótese 3, fato que a direcionou a refletir sobre 

as suas condições de sobrevivência nesse cenário social, hipótese 4.     

Por meio do complexo oracional “Nas ruas é muito sofrimento, a gente é muito 

humilhado. É tudo muito triste ficar nas ruas. Então é muito complicado morar nas 

ruas”, Cidadã Perseverante aponta uma presunção valorativa que destaca aspectos negativos 

associados a sua vivência nas ruas, uma vivência que expressa dor. Apropriando-se do 

processo relacional “é”, associado aos atributos “muito sofrimento”, “muito humilhado” “tudo 

muito triste” e “muito complicado”, a autora aponta uma representação negativa para o 

portador “ruas”, este sendo tratado como lugar de limitações, de cisão de recursos para uma 

vida digna.  

Diante dessa representação feita pela autora, o espaço urbano rua, que para muitos 

outros indivíduos que vivem uma vida de coesão social, ao contrário de Cidadã Perseverante 

que vive uma vida de apartação social, pode ter aspectos positivos. Entretanto, para ela, a rua 

é a arena da desigualdade social, na qual transitam seres humanos que vivenciam uma vida 

destituída de seus direitos vitais, tendo de enfrentar atitudes de humilhação perante o olhar de 

repugnância da sociedade, comportamentos dilacerantes de vidas humanas frente aos traços 

que nos unem como seres que devem gozar dos mesmos direitos de igualdade.  

As dificuldades e limitações que simbolizam uma vida difícil, conforme denuncia 

Cidadã Perseverante, traduzem efeitos da exclusão social, um processo que coloca um 

indivíduo às margens do sistema, criando barreiras para seus vínculos sociais 

(NASCIMENTO, 2003). Esse cenário social interpela e desafia a pessoa em situação de rua a 

criar condições e estratégias de sobrevivência, a tornar-se indivíduo sujeito de si mesmo 

(BAJOIT, 2006, 2008 e 2012) adotando recursos que favoreçam sua emancipação 

(GIDDENS, 2002) e, sobretudo, expressem a tomada de atitudes e ações reveladoras de 

relações de poder, figurando estratégias de empoderamento que desemboquem em 

transformação de vidas subjugadas socialmente (VASCONCELOS, 2003).  

 A respeito disso, Cidadã Perseverante é categórica em seu posicionamento 

discursivo quando destaca “Para superar as dificuldades que enfrento nas ruas estou 

procurando me qualificar. Agora eu estou fazendo um curso pelo IFRN, fiz também um na 

UFRN, um curso de informática. Eu faço também agora curso de camareira, que também me 

dá uma ajuda, mas eu sou artesã e eu vendo meus trabalhinhos, meu esposo também é artesão. 

E é o que faz a gente, assim, ganhar o pão de cada dia, só pra comer mesmo, porque não dá 

pra mais nada”. A partir desse momento, Cidadã Perseverante produz uma narrativa do 
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sujeito, hipótese 5, na qual destaca, projeta ações que ela se utiliza para aliviar o mal-estar 

identitário por estar nas ruas e ser tratada como um indivíduo desprovido de direitos, sofrendo 

na pele as atitudes de uma sociedade preconceituosa.  

Nesse posicionamento, percebemos que a autora atribui à formação e à qualificação 

profissional uma avaliação afetiva importante para que possa superar as amarras sociais e 

fragilidades vividas em seu cotidiano, marcando uma atitude de busca para reconstrução de 

sua vida social. Quando Cidadã Perseverante destaca “nas ruas estou procurando me 

qualificar”, ela aborda as razões, as motivações, hipótese 6, que lhe permitem a posição de um 

sujeito agente transformador de sua realidade.  

Há também no discurso da autora a (auto) representação profissional, marcada pela 

escolha lexical “artesã”. Essa marca identificacional cria uma identidade positiva para Cidadã 

Perseverante, posto que gera a inferência de que estar em situação de rua não significa que é 

uma pessoa sem habilidade, sem competência, desprovida de qualquer possibilidade de 

atuação profissional. Embora a atuação profissional da autora na atividade artesanal não lhe 

traga grandes retornos financeiros, constitui uma forma de alicerçar uma vida honesta para 

sobreviver.   

 Na sequência da história, Cidadã Perseverante apresenta uma voz que reclama a 

garantia de inserção e promoção social de pessoas em situação de rua, evocando atenção, 

respeito e maior responsabilidade dos governantes para com os grupos minoritários como as 

pessoas atingidas pelo fenômeno situação de rua.  

Essa constatação pode ser confirmada por meio das orações “Percebendo nossa 

situação de rua, eu desejaria que os governantes tomassem providência, pra que cuidem de 

habitação. Eu espero também que nos respeite, que nos dê capacitação, emprego, moradia. É 

isso que eu sinto, que eles cumpram com o papel deles, criando oportunidades para que a 

gente possa ser valorizado socialmente”.  

A cobrança que Cidadã Perseverante faz aos governantes, a partir de sua capacidade 

de percepção e reflexão sobre o papel político dos governantes, se constitui como um recurso 

cognitivo, que desaponta como uma estratégia de denúncia e de não se silenciar diante de um 

tratamento desigual na sociedade. Isso contribui para gerar processos de libertação, hipótese 

7, posto que ela estar enfrentando poderes instituídos socialmente no momento em que 

solicita que assumam seu papel social. Essa atitude só tende a corroborar para a formação de 

relações de poder por parte da população em situação, relações pautadas numa postura crítica. 
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Utilizando uma sequência de processos mentais: “percebendo”, “desejaria”, “espero” e 

“ sinto”, a autora destaca uma percepção que desvela a incompetência e desatenção da atuação 

de segmentos governamentais perante a situação na qual está submetida, ao mesmo tempo que 

denota força e posição ideológica de um sujeito político, um sujeito que é capaz de avaliar a 

atuação dos governantes e legitimar cobranças e a atuação deles no sentido de promover vidas 

que venham a usufruir de condições sociais dignas.        

No discurso da autora, as palavras “providência”, “habitação”, “respeito”, 

“capacitação”, “emprego” e “oportunidades” constituem a tônica de uma mudança de vida, a 

qual se alinha ao desejo de ser valorizada socialmente. Perante a situação de descaso 

governamental apontada pela autora, podemos destacar que a intenção do seu discurso é tocar 

o poder público a fim de que promova políticas públicas concernentes à habitação, acesso à 

educação, ao emprego, fatores fundamentais para a transformação de vidas de pessoas em 

situação de rua. Entendemos que as escolhas lexicais de Cidadã Perseverante para referir-se 

aos poderes públicos demonstram a manifestação de um sentimento de apelação, pedindo 

ajuda urgente para ultrapassar dificuldades enfrentadas na rua.  

Encerrando sua história de vida, Cidadã Perseverante nos apresenta uma postura de 

compromisso, de reconhecimento pessoal e um olhar que repousa no desejo de mudar de vida, 

narrando “‘Nós estamos batalhando para sobreviver e aí a gente não quer continuar nessa 

situação de rua, mas falta oportunidade e respeito, porque muitas vezes a gente quer entrar no 

posto de saúde e ser atendido como ser humano, e o médico nos atender sem virar a cara. Nós 

temos nossas habilidades, nós só precisamos de oportunidade para demonstrar. Mesmo sendo 

uma vida difícil viver nas ruas, mas não vou cruzar os braços, vou persistir numa vida melhor, 

no resgate de minha cidadania, para realizar meus projetos de vida e voltar a ter valor na 

sociedade”. Em relação a esse compromisso ético com a transformação e mudança de vida, 

podemos dizer que Cidadã Perseverante assume a posição social de ator, haja vista ela 

demonstra interesse em gerenciar e mobilizar sua capacidade de atacar as resistências 

externas, objetivando satisfazer as suas expectativas relacionais no sentido de resolver suas 

tensões existenciais, hipótese 8 (BAJOIT, 2012).  

Essa visão da autora instaura uma posição incisiva frente a possibilidade de configurar 

novas práticas das relações sociais, ou seja, ser plenamente uma cidadã, gozar de direitos e 

deveres que figuram a vida em sociedade.  

Consideramos a história de Cidadã Perseverante como possuidora de um caráter de 

resistência às forças dominantes, constituída por estratégias de luta (FOUCAULT, 1995), as 



180 

 

quais figuram “a vontade, a determinação, de não se curvar diante do desafio, de crescer à 

altura das forças que se colocam no seu caminho” (RAJAGOPALAN, 2002, p. 204). Ao 

realçar a atitude de batalha através da oração “Nós estamos batalhando e aí a gente não quer 

continuar nessa situação de rua”, a autora inclui a participação coletiva desse segmento 

populacional e marca um traço de perseverança em busca do empoderamento cidadão das 

pessoas em situação de rua (VASCONCELOS, 2003).  

Ao utilizar o processo material “estamos batalhando”, Cidadã Perseverante expressa 

uma voz interior que apresenta a convicção de que os atos de persistência e perseverança 

devem ter como base o empenho que vise burlar os mecanismos de controle do poder por 

parte das classes dominantes, ao mesmo tempo em que, ao praticá-los, é preciso estar 

consciente de que haverá reação por parte desse sistema, que gera “falta de oportunidade e 

respeito”, segundo a própria visão da autora.   

É nítida a posição de excluídos e rejeitados que a sociedade submete à população em 

situação de rua. Esse fato tem comprovação quando nos remetemos à voz da autora quando 

enfatiza que “a gente quer entrar no posto de saúde e ser atendido como ser humano, e o 

médico nos atender sem virar a cara”. Isso mostra o quanto a sociedade precisa adquirir um 

olhar humanizador em relação às pessoas em situação de rua, tratando-as como cidadãos que 

têm direitos, dentre eles assistência à saúde, haja vista esses direitos são garantidos por lei.  

Considerando a reflexão da autora, mencionamos que ela demonstra em suas palavras 

o desprezo e repugnância por que passam essas pessoas. O tom de apelo social, neste caso 

feita aos médicos, é o pedido de uma cidadã que quer ser tratada como tal, com alcance aos 

direitos mínimos. Essa cobrança social imprime uma postura crítica que reclama uma vida 

digna alicerçada em princípios de igualdade e participação, fatores imprescindíveis à 

emancipação humana (GIDDENS, 2002). 

Na oração “Nós temos nossas habilidades, nós só precisamos de oportunidade para 

demonstrar, o processo relacional “temos” apresenta uma avaliação afetiva, valorando o ser 

em situação de rua como um indivíduo que carrega habilidade, competência, faltando apenas 

um olhar social que mostre estigma de valor e de respeito a esses traços. 

 Por meio do processo mental “precisamos” a autora marca a sua percepção em relação 

ao que realmente deve ser oportunizado à população em situação de rua, registrado na oração 

como “oportunidade”, elemento que se associa ao processo mental destacado na posição de 

fenômeno, o objeto desejado. Dessa forma, em “nós só precisamos de oportunidade” temos 
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uma modalidade deôntica, marcada por um grupo oracional que destaca a necessidade de 

reintegrar socialmente as pessoas em situação de rua, reconhecendo suas potencialidades.  

O complexo oracional “Mesmo sendo uma vida difícil viver nas ruas, mas não vou 

cruzar os braços, vou persistir numa vida melhor, no resgate de minha cidadania, para realizar 

meus projetos de vida e voltar a ter valor na sociedade” evidencia o empenho de Cidadã 

Perseverante na busca pelo empoderamento cidadão para enfrentar o cotidiano de incertezas 

e adversidades.  

No bojo da configuração macro da história em análise, percebemos narrativas do “eu” 

de racionalização, conforme já destacado, e de perseverança (BAJOIT, 2012). Essas 

narrativas marcam um trabalho de construção de identidade individual dentro da esfera 

identitária desejada, constituindo identidade de resistência, política e de projeto. Ao 

apresentar suas condutas, percepções e a forma como caracteriza e identifica pessoas em 

situação de rua, mencionando eventos sociais nos quais se envolveu, a autora se posiciona 

como um ser consciente dos seus direitos, assumindo uma atitude de reivindicação e 

empoderamento cidadão. Dessa forma, posiciona-se como um sujeito autêntico, posto que 

busca alcançar seus objetivos de vida, desejos como condição de fuga das amarras sociais que 

fragilizam sua vida.   

No quadro abaixo, traçamos alguns pontos que resumem as características do trabalho 

de construção da identidade individual de Cidadã Perseverante. 

 

Quadro 20 – Síntese do trabalho de construção identitária da colaboradora de pesquisa Cidadã 

Perseverante 

 

 

 Cidadã Perseverante em sua história de vida apresenta uma capacidade reflexiva 

que circunscreve a atuação de um sujeito político, tomado pela vontade da 

emancipação de uma legítima vida cidadã. Essa postura aponta para a construção de 

uma identidade de resistência e de projeto, constituída principalmente por meio da 

narrativa do “eu” de perseverança. 

 

 Os significados que movimentam a construção discursiva da identidade de Cidadã 

Perseverante revelam anseio, sonhos, persistência e capacidade valorativa de si 

mesmo, destacando-se como um sujeito dotado de inteligência, habilidade, 

competência, traços que figuram uma identidade positiva, mesmo estando na situação 

de indivíduo marginalizado por uma sociedade e sistema econômico excludentes.  
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 Na história, há a manifestação de uma voz que se empenha em mobilizar recursos 

para uma possível transformação de vida. Nesse sentido, temos um sujeito que não se 

acomoda às amarras sociais que retratam a vida daqueles que estão em situação de 

rua. É um sujeito de personalidade forte, alimentada pela persistência e confirmação 

de seus direitos.  

  

 As reflexões apontadas por Cidadã Perseverante, frente a sua avaliação sobre a 

situação de rua, podem despertar a consciência da sociedade, sobretudo, dos 

segmentos governamentais, posto que seu posicionamento discursivo parece iluminar 

caminhos para a superação do fenômeno população em situação de rua, caminhos que 

podem ser traduzidos por meio da expressão oportunidades e consciência de que as 

pessoas em situação de rua devem ser agentes de transformação de sua vida, mesmo 

sofrendo um tratamento desigual no seio na arena social. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

 Considerando o processo analítico empreendido sobre as histórias de vida de pessoas 

que viveram ou estão em situação de rua em Natal/RN, na seção seguinte apresentaremos uma 

discussão que sintetizam as fotografias das identidades constatadas em cada história, 

pensando, inicialmente no trabalho realizado e, posteriormente, nas características de cada 

identidade.   

 

 

5.2 FOTOGRAFIAS DAS IDENTIDADES: VISUALIZANDO RESULTADOS  
 

Conforme posto anteriormente, nesta seção, em forma sumária, apresentamos as 

características que consideramos mais representativas do trabalho de construção da identidade 

individual, considerando, para tanto, as peculiaridades de cada história de vida analisada.  

No quadro baixo, composto por três eixos temáticos, expomos essas características 

partindo da noção de que ainda há muitos significados que atravessam o trabalho de 

construção de identidade de cada colaborador da pesquisa. O que apontamos aqui constitui 

um espaço de discussão aberto e propenso a atualização constante dada à natureza fluida, 

líquida e multifacetada do processo contínuo de construção de identidade. 

Essa constatação nos permite mais uma vez estreitar o diálogo com a epígrafe que 

introduz a discussão deste capítulo de autoria de Castells (2010), o qual nos deixa a 

compreensão de que os significados que alicerçam a construção de identidades intersectam, 

considerando o binômio tempo/espaço, tendências sociais e projetos culturais, as quais 

permitem que os indivíduos assumam um mosaico de identidade considerando suas 

excentricidades e projetos de vida.  
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Quadro 21 - Tela das características gerais do trabalho de construção identitária individual 

 

REDES DE SOCIALIZAÇÃO DOS INDIVÍDUOS 

 

 

As redes de socialização que aparecem nas histórias analisadas apontam um engajamento e 

envolvimento social por parte dos indivíduos, objetivando promover conhecimento que lhes 

garanta a superação das amarras sociais. As redes tendem a desvelar forças e posições 

ideológicas que reconstroem vidas, incutindo na consciência dos indivíduos posturas 

políticas de reivindicação de seus direitos. Ao se socializar com movimentos sociais, 

participar de curso de formação e capacitação profissional ou até mesmo envolver-se 

coletivamente em prol do bem estar de todos que padecem da situação de marginalização, as 

histórias analisadas insinuam que isso confere mudança social e permite pensar estratégias 

de resgate da autoestima e valores humanos, alicerçados no princípio de igualdade.  

 

 

PERCEPÇÕES DOS INDIVÍDUOS 

A maneira como os indivíduos percebem sua situação de rua e como orientam e dão sentido 

às suas condutas diante do fenômeno situação de rua nos permitem inferir que: 

 

 A construção e legitimação da identidade individual é marcada pelo auto-

reconhecimento de valores e especificidades de uma vida cidadã, arquitetada na 

busca constante pela emancipação de seus direitos, fato que repousa na consciência 

de que também são sujeitos que têm deveres perante a vida em sociedade. 

 Há um desejo de conscientização da sociedade, visando incutir-lhe respeito às 

diferenças, respeito associado às noções de igualdade de direitos e de solidariedade. 

 Há a presença de condutas que visam à mobilização e à integração das pessoas em 

situação de rua no contexto da capital potiguar no sentido de criar mecanismos e 

comportamentos políticos que impeçam a violação de seus direitos e a exclusão 

social. 

 Há uma visão crítica que gestiona identidades de projeto e de resistência. 

 No geral, encontramos elementos que representam gestos de solidariedade, respeito 

às diferenças, estratégias de empoderamento cidadão. 

 

IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE 

RUA 

As histórias narradas agenciam o trabalho de construção identitária individual positiva, 

destacando valores, conhecimentos, habilidades e outras características que anulam a 

representação negativa que alicerçam alguns contextos sociais. Diante disso, trazemos na 

íntegra a própria fala dos colaboradores, registrando a maneira como eles criam uma (auto) 

representação que contribui para o trabalho de construção de identidade individual. Vejamos: 

 

 População em situação de rua tem inteligência; 

 População em situação de rua tem muitas qualidades; 

 Somos humanos; 

 Não somos lixo; 

 Ando de cabeça erguida; 
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 Nós temos nossas habilidades; 

 Conhecemos nossos direitos. 

 

 

 Diante do trabalho de construção de identidade individual, o sujeito se apropria de 

processos para experenciar suas ações no mundo físico e interior, agindo e representando o 

que acontece ao seu entorno. A respeito dos processos utilizados, compreendemos que: 

 As orações materiais conferem uma possibilidade de mudança sociocultural a respeito 

da realidade da população em situação de rua, destacando ações efetivas e engajadas 

na promoção de uma vida cidadã. 

 Por meio dos complexos oracionais, marcados pelos processos mentais, o autor 

caminha na legitimação de uma identidade para as pessoas em situação de rua, 

incutindo a mudança de percepção que se tem sobre o fenômeno e das pessoas 

atingidas por ele.  

 Diante dos processos relacionais, os autores das histórias apontam uma identificação e 

caracterização que tendem ao enfraquecimento de estereótipos sociais, legitimando 

uma postura que confere o desejo de superar as desigualdades sociais, de reintegração 

social e promoção de novas possibilidades de construir uma vida digna. 

Pensando especificamente nas fotografias das identidades, queremos situar o leitor 

diante das características das identidades que figuram as histórias de vida analisadas. 

Ressaltamos que, conforme antecipado em alguns momentos de discussão teórica desta tese, 

as histórias de vida dos colaboradores de nossa pesquisa pontuam significados que legitimam 

o trabalho de construção de identidades individuais de resistência, de projeto e política. Esses 

significados refletem processos de socialização bem como vivências partilhadas 

coletivamente, marcados por crises, dúvidas, anseios e perspectivas de novas formas de vida.  

 Pensando em dar maior visibilidade às características gerais dessas identidades, 

ancorando-nos nas narrativas do “eu”, no que concerne a vivência dos colaboradores com o 

fenômeno população em situação de rua, elaboramos o quadro que segue, esboçando, de 

modo geral, os significados/características associados a cada identidade.  
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Quadro 22 – Síntese das características das identidades individuais de pessoas que viveram ou estão 

em situação de rua em Natal/RN  

Quanto à identidade de resistência 

A identidade de resistência dos colaboradores da pesquisa pressupõe: 

 

 Atitudes de reflexividade que questionam e problematizam condições de 

desigualdade impostas por uma sociedade excludente e fortalecedora de mecanismos 

de apartação social; 

 Capacidade de gerir ação em prol de uma transformação de vida; 

 Posicionamento crítico que recusa e enfraquece as agruras sociais; 

 Capacidade de mover-se como agente de transformação social, estabelecendo 

relações de poder que (re)posicionam o sujeito em situação de dominação, 

subjugação; 

 Um movimento de adoção de estratégias que enfraqueçam relações assimétricas. 
 

 

Quanto à identidade de projeto 

A identidade de projeto dos colaboradores da pesquisa pressupõe: 

 

 Criação e utilização de recursos que fomentam novas perspectivas de vida, a 

construção de novas identidades marcadas pela realização pessoal e reconhecimento 

social; 

 Investimento em formação intelectual; 

 Desejo de mudança de vida; 

 Resgate de uma cidadania ativa; 

 

 

Quanto à identidade política 

A identidade política dos colaboradores da pesquisa pressupõe: 

 

 A vontade de engajar-se em eventos e movimentos sociais que denunciam vidas 

marginalizadas e reclamam a promoção de políticas públicas voltadas à efetivação de 

condições dignas de sobrevivência;  

 Um papel ativo no cerne das tomadas de decisões que criam relações de poder, 

legitimando conhecimento a respeito de seus direitos e deveres; 

 O desejo de contribuir com a solicitação de melhores condições de vida coletiva, 

democrática e cidadã, dirimindo estereótipos que violentam a imagem de pessoas em 

situação de rua e criam fronteiras sociais para a efetivação de valores equânimes na 

esfera societária; 

 Desejo em estabelecer vínculos com atividades coletivas que debatam questões 

inerentes à emancipação e empoderamento de pessoas em situação de rua; 

 Demonstração de empenho para participar na difusão de adoção de estratégias de 

resistência; 

 Defesa de direitos, assunção de deveres e consciência de uma cidadania ativa.  

 Emergência de uma luta constante para obtenção dos direitos sociais, tematizados 

pela cobrança do acesso à moradia, trabalho, qualificação, lazer, condições de 

socialização, etc. 
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Considerando o processo analítico em foco, frisamos que, nas histórias apresentadas, 

as narrativas do “eu” posicionam um sujeito marcado por um mal-estar identitário (BAJOIT, 

2006, 2008, 2009, 2012), fruto de uma relação tênue e subumana, cristalizada nas bases da 

desigualdade social e práticas discriminatórias que atravessam sua vivência com o contexto 

social rua. Diante disso, o trabalho de construção identitária individual realizado pelos 

sujeitos processa-se mediante sua capacidade reflexiva e a sua capacidade expressiva. Frente a 

essa questão, pontuamos, nesta análise, as hipóteses que explicam como o indivíduo gera 

essas capacidades, conforme discussão em Bajoit (2012). 

Esse fato os direciona a construção de uma narrativa identitária (narrativa do “eu”), 

conforme discussão sobre a hipótese 5. Em sua narrativa, os sujeitos abordam as redes de 

socialização direcionadas às suas razões de agir, percepções e modos de identificar e 

caracterizar suas experiências frente à situação de rua. As narrativas comunicam de que modo 

o sujeito gerencia o trabalho de construção de sua identidade individual na intenção de 

reconstruir as suas relações sociais de maneira a satisfazer as suas expectativas relacionais 

(BAJOIT, 2006, 2008, 2009, 2012). 

As histórias de vida, entendidas como objetos discursivos empíricos de nossa análise, 

estão constituídas por aspectos ideológicos que desconstroem as representações sociais 

pejorativas para pessoas em situação de rua, legitimando a construção de identidades 

articuladas com a emancipação dos seus direitos (THOMPSON, 2002), mediante o processo 

contínuo de realização pessoal e reconhecimento social, culminando, algumas vezes, numa 

consonância existencial. Neste sentido, as histórias figuram um potencial discursivo para a 

promoção de mudanças socioculturais, evidenciando uma postura crítica dos sujeitos a 

respeito da construção identitária enquanto arena movediça de significados, marcada por 

diferentes experiências individuais (BAJOIT, 2006, 2008, 2009, 2012). 

Para encerrar o capítulo analítico desta tese, ressaltamos que a identidade individual de 

pessoas que viveram ou estão em situação de rua em Natal/RN constitui-se como fonte 

flutuante de experiências que evoca sempre lugares e posições sociais situados, 

(re)significados pelas tensões que movimentam ações em prol da realização de projetos de 

vida e interesses coletivos. Logo, a construção da identidade constitui mudança social e é 

constituída por ela. 
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6 CONCLUSÃO   
 

 Certamente tecer a conclusão deste empreendimento científico é uma tarefa 

desafiadora. Essa ação pressupõe retomar os caminhos trilhados, as contribuições dos 

arcabouços teórico-metodológicos que guiaram a investigação e imprimir os resultados 

alcançados. Também consiste em firmar a compreensão de que muitos dizeres ainda podem 

ser revelados sobre o trabalho de construção da identidade individual de pessoas que viveram 

ou estão em situação de rua em Natal/RN, delineando múltiplos sentidos que atravessam as 

histórias de vida desses sujeitos frente ao campo movediço da temática social identidade.  

 Adentrar nessa seara de discussão implica, no mínimo, o ajuste das lupas dialógicas 

que figuraram o entrelaçamento dos pontos que balizam todo o debate científico, desde as 

primeiras decisões tomadas; que elegeram o objeto e as especificidades de estudo, até a 

configuração dos aspectos teórico-metodológicos, que guiaram nossas ações enquanto 

analistas críticos do discurso situados na área de estudo Linguística Aplicada.  

 Diante disso, compreendemos que concluir esta tese não constitui o fim do debate, 

mas o convite sempre aberto para a reflexão sobre o mosaico de vidas que compõe as diversas 

e múltiplas faces do fenômeno situação de rua. Isto posto, passemos à retomada de alguns 

pontos que alicerçaram nossa investigação. 

   

O retorno ao objeto de estudo...  

 

 Nesta tese, empreendemos um olhar investigativo voltado para o trabalho de 

construção identitária individual de pessoas que viveram ou estão em situação de rua em 

Natal/RN, trilhando por questionamentos e especificidades de estudo que podem ser assim 

representados: ações dos sujeitos diante de suas redes de socialização, percepções desses 

sujeitos associadas à sua convivência com o fenômeno população de rua e identificação e 

caracterização dessa convivência no contexto social rua.  

 O interesse em investigar a construção identitária individual desse segmento 

populacional foi justificado considerando a intenção de dar vozes aos sujeitos que viveram ou 

estão em situação de rua no contexto da capital potiguar, procurando compreender como as 

práticas discursivas dessa população posicionam questões sobre a construção identitária 

individual desse grupo minoritário, de que forma a população faz ecoar seu grito rumo à 
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emancipação e ao empoderamento cidadão, que estratégias de sobrevivências adotam, que 

manifestações ela promove no sentido de esse grupo humano tornar-se visível frente às 

questões políticas nacionais que negligenciam a forma subumana em que se encontram 

pessoas jogadas ao relento de grandes centros urbanos, a exemplo da cidade de Natal/RN.  

 É nessa agenda de pontos reflexivos que se inscreveu esta investigação, cujo objeto de 

análise compreendeu histórias de vida de pessoas que viveram ou estão em situação de rua em 

Natal/RN.  

 A escolha de nosso objeto de estudo corroborou para o entendimento de que, no 

âmbito das relações sociais científicas, o fenômeno social população em situação de rua tem 

despertado o interesse de alguns estudiosos da linguagem no sentido de discutir o papel das 

práticas discursivas que circundam esse fenômeno, atentando para a maneira como o discurso 

se constitui e, ao mesmo tempo, é constituinte de mudança sociocultural.   

 

Entrelaces teórico-metodológicos e o fenômeno população em situação de rua: ajustando 

as lupas dialógicas...   

 

 O debate científico empreendido aqui ancorou-se numa formatação teórico-

metodológica de natureza transdisciplinar, configurada pelas diretrizes da LA bem como da 

ACD, especificamente a ASCD. A investigação processou-se por categorias linguístico-

discursivas que nos permitiram mapear as relações dialéticas entre o social e o discursivo.  

O entrelaçamento teórico-metodológico estabelecido deveu-se ao seu objetivo de 

apontar aspectos conceituais para um estudo mais acurado sobre as relações sociais por que 

passam pessoas em situação de rua em Natal/RN, nas quais elas geram um trabalho de 

construção de identidade individual.  

As relações dialógicas entre as teorias justificam-se pelo lugar que elas ocupam no 

âmbito da contribuição para o avanço das pesquisas científicas responsivas às relações 

intrínsecas entre linguagem e sociedade, lançando lentes reflexivas à complexidade de temas 

associados ao sujeito em seu cotidiano vivencial, em suas relações com o outro e consigo 

mesmo, fato que exige uma perspectiva de natureza transdisciplinar. 

Quanto aos aspectos metodológicos, a investigação tratou-se de um trabalho de 

pesquisa realizado por meio de procedimentos de natureza qualitativa (descritiva e 

interpretativa). 
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Com o objetivo de apresentar a contribuição das abordagens teóricas selecionadas por 

nós durante o percurso de investigação, apontamos na sequência a contribuição que os 

campos teóricos conferiram ao estudo do trabalho de construção identitária individual de 

pessoas que viveram ou estão em situação de rua em Natal/RN. 

 

 Quanto à LA 

 

 Sua abordagem e preocupação teórica voltada para a maneira como a linguagem, os 

textos e as pessoas movem-se nas práticas sociais, gerando conhecimento responsivo ao 

sujeito, contribuiu para que pensemos as pessoas em situação de rua em Natal/RN diante das 

diversas mudanças socioculturais que fortalecem seu projeto de construção identitária, 

historicizando esses sujeitos frente as forças motrizes das relações sociais. 

 

 Quanto à ACD 

 

Fortaleceu nosso enfoque crítico e explanatório da relação dialética entre linguagem e 

sociedade, voltada, em específico, para o debate sobre a construção de identidades de pessoas 

em situação de rua, um grupo minoritário excluído na/pela sociedade. A ACD figurou um 

olhar analítico pautado nos sentidos sócio-históricos que agenciam identidades marginalizadas 

e potencializam perspectivas de mudança sociocultural.  

 

 Quanto à ASCD 

 

Contribuiu para proporcionar uma reflexão de natureza sociodiscursiva sobre os 

processos de socialização que garantem a construção identitária individual de pessoas em 

situação de rua na cidade de Natal/RN por meio do enfoque de suas categorias teórico-

analíticas voltadas para: tipo mudanças sociais e culturais, forças de coerção, articulação entre 

esferas identitárias e sujeitos; narrativas do “eu”, etc. 

    Convém destacar também que a escolha das abordagens teóricas apresentadas assume 

um caráter dialógico por ter sido levado em consideração uma orientação advinda da 

dimensão simbólica de nosso objeto de análise, histórias de vida de pessoas em situação de 

rua em Natal/RN. Assim, os dados da pesquisa assumem vozes nesta tese. 
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O desenho dos aspectos estruturais... 

 

 Em seus aspectos estruturais, a tese foi organizada em cinco capítulos. No primeiro 

capítulo, sinalizamos os aspectos norteadores da investigação, pontuando o objeto de estudo, 

motivações, as questões norteadoras e objetivos. No segundo, asseveramos uma discussão 

teórica dos postulados que fundamentaram nossas ações analíticas no que diz respeito ao 

trabalho de construção identitária individual de pessoas que viveram ou estão em situação de 

rua em Natal/RN. No terceiro, ampliamos o debate teórico, apresentando aspectos voltados 

para a temática população em situação de rua. No quarto, procedemos na abordagem das 

ações metodológicas da pesquisa. E, no quinto e último capítulo, operacionalizamos a análise 

dos dados, levando em consideração toda a discussão teórico-metodológica empreendida nos 

capítulos anteriores.  

Em seu desfecho, a tese traz a apresentação de dizeres que se constituem como uma 

retomada de todos os pontos que orientaram a investigação e projetam novas perspectivas de 

estudo concentradas no fenômeno população em situação de rua. 

 

Questionamentos e especificidades da pesquisa: na trilha dos resultados alcançados... 

 

 Neste momento, nossa intenção é retomar os questionamentos e objetivos da pesquisa, 

sinalizando como a análise dos dados permitiu alcançá-los. Começaremos por apresentar as 

questões de pesquisa e, a cada uma, associamos os objetivos específicos, sinalizando algumas 

respostas possíveis.  

 

 Que redes de socialização são enfatizadas no trabalho de construção 

identitária   individual? 

  

Na intenção de responder esse questionamento, nossas ações analíticas foram guiadas 

pelo seguinte objetivo específico: discutir redes de socialização representativas do 

trabalho de construção identitária individual.   

Diante do trabalho de construção identitária individual, percebemos que as redes de 

socialização se constroem em torno de uma vontade ontológica do próprio sujeito como 

condição de dirimir as amarras sociais que fragilizam a vida de pessoas em situação de rua e 
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buscam legitimar a emancipação desses sujeitos por meio da adoção de estratégias de 

empoderamento. As histórias revelam redes que assumem importante papel político e 

apontam para o engajamento dos sujeitos em relação à sua participação em curso de formação 

e capacitação profissional, envolvimento com movimentos sociais, a exemplo do Movimento 

Nacional da População em Situação de Rua – MNPR.  

Aqui é imprescindível destacar a grande influência do Centro de Referência em 

Direitos Humanos – CRDH-UFRN como uma rede que incute na consciência individual e 

coletiva da população em situação de rua em Natal/RN a formação crítica e emancipatória de 

seus direitos e reinvindicação de uma vida cidadã digna frente as agruras sociais enfrentadas 

por essa população. 

As redes de socialização enfatizadas no trabalho de construção identitária individual 

pontuam perspectivas de resgate dos valores humanos, respeito, inclusão social e dignidade 

humana. As redes concorrem para o fortalecimento de posturas críticas e políticas, 

intencionando frear processos de exclusão e apartação social associados à população de rua.  

 

 

 De que maneira cada indivíduo percebe sua situação e como ele orienta e 

dá sentido a sua filiação ao fenômeno situação de rua? 

 

 Em relação a segunda questão de pesquisa, entrelaçamos o objetivo específico: 

caracterizar as percepções de cada sujeito diante do fenômeno população em situação de 

rua. 

 A respeito dessa problemática e especificidade,  podemos dizer que há uma percepção 

crítica que orienta e dá sentido às ações das pessoas atingidas pelo fenômeno população em 

situação de rua enquanto indivíduo sujeito de si mesmo, marcada pelo desejo de mudança de 

vida. As percepções dos sujeitos estão dotadas de sentido que reclamam o respeito aos seus 

direitos, à oportunidade de viver socialmente de forma digna. Também revelam a consciência 

de que esses sujeitos têm deveres que precisam ser assumidos no seio da sociedade.  

 A maneira pela qual os sujeitos percebem sua situação é, em sua maioria, reveladora 

de pessoas conscientes que estão na luta pela promoção de políticas públicas voltadas à 

emanciapação do sujeito em situação de rua.  
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 Como as pessoas que viveram ou estão em situação de rua identificam e 

caracterizam suas relações com a situação diante do trabalho de 

construção de identidade individual? 

 

 Quanto a essa problemática, buscamos respondê-la por meio do seguinte objetivo: 

examinar a identificação e a caracterização que cada sujeito faz diante de suas relações 

com o fenômeno população em situação de rua.  

 Diante da forma como os sujeitos gerem o trabalho de construção identitária 

individual, a análise das histórias de vida nos permitiu visualizar identificação e 

caracterização desses sujeitos como vítimas de um sistema social excludente, gerador de 

inseguranças e incertezas que afetam seu trânsito na sociedade, fragilizando seus vínculos 

societários e enfraquecendo as oportunidades de uma vida pautada na dignidade. 

  As identificações e caracterizações apontadas denunciam a vulnerabilidade social na 

qual se encontram os sujeitos, tecem experiências de vida na rua carregadas de esperança, 

resistência às agruras sociais, projetam um futuro melhor marcado por estratégias de 

empoderamento que os encaminham à emancipação do sujeito em situação de rua. 

 Inteligência, muitas qualidades, o apelo à sociedade voltado ao tratamento como ser 

humano, habilidades, direitos e deveres são as palavras de ordem que ressoam nas histórias, 

legitimando identidades que podem dirimir efeitos negativos associados à imagem do sujeito 

que faz do contexto rua a arena social de sobrevivência.  

 Todas as questões e os objetivos específicos foram operacionalizados para que 

pudéssemos alcançar o foco maior desta investigação, qual seja: apresentar uma análise 

crítico-discursiva do trababalho de construção identitária individual de pessoas que 

viveram ou estão em situação de rua na cidade de Natal/RN, consoante suas próprias 

histórias de vida. 

 À guia das reflexões apresentadas, parece ser pertinente considerar que ante a um 

contexto de apartação social, configurado pelas agruras vividas e alijamento de direitos 

humanos, o trabalho de construção identitária individual das pessoas atingidas por esse 

fenômeno compreende um trabalho do indivíduo enquanto sujeito de si mesmo frente à 

construção de identidade que lhes garanta uma convivência social digna.  

 Diante desse trabalho, o sujeito se posiciona por meio de narrativas do “eu” que 

evidenciam a tomada de atitudes direcionadas à sua emancipação, posicionando um sujeito 

politicamente consciente de seus direitos e deveres que caminha em direção ao seu 
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empoderamento cidadão, reclamando promoção efetiva de políticas públicas destinadas à sua 

reinserção social.  

 Em síntese, os resultados salientam que a construção identitária individual de pessoas 

que viveram ou estão em situação de rua em Natal/RN compreende um trabalho do indivíduo 

enquanto sujeito de si mesmo frente à construção de identidade de resistência, de projeto e 

política.  

Uma vez que as identidades individuais são construídas por meio de posicionamentos 

ideológicos que alicerçam vozes contra-hegemônicas e contribuem para a superação de 

assimetrias sociais, infere-se que os sujeitos, ao construir suas identidades, podem promover 

mudança social e cultural, posto que deslegitimam os estigmas sociais negativos associados às 

pessoas em situação de rua em Natal/RN. 

 

Novas possibilidades de dizeres... 

 

 Em nossa investigação, tomamos as histórias de vida como práticas discursivas 

reveladoras de identidades e trajetórias de vida, cerceadas por experiências, lutas, perdas, 

rupturas, projetos de vida.  

 Esses traços subjacentes às histórias marcam a complexidade de processos sociais, 

psicológicos, objetivos e subjetivos dos sujeitos atingidos pelo fenômeno população em 

situação de rua quer considerando sua dimensão individual, quer reconhecendo os múltiplos 

sentidos inerentes aos aspectos coletivos desse grupo populacional. 

 Em nossa pesquisa, enveredamos cientificamente no estudo da identidade individual 

de pessoas em situação de rua na capital potiguar. Como toda pesquisa, a tese que ora 

apresentamos não esgota e nunca esgotará os sentidos que evocam do debate científico sobre 

as histórias de pessoas em situação de rua em Natal/RN. 

 Nesta perspectiva, frisamos que há muito ainda por se refletir sobre a questão da 

identidade de pessoas em situação de rua em Natal/RN. Temos a consciência de que as ações 

investigativas empreendidas aqui constituem apenas um ensaio para uma contínua caminhada 

científica, alicerçada, sempre, em novas inquietações e interesses de pesquisa.  

 Posto esse posicionamento, deixamos como sugestão de continuidade de pesquisa uma 

intenção de investigação concentrada na construção identitária coletiva mediante narrativas do 

“eu” online de pessoas em situação de rua na capital potiguar, uma vez que percebemos que 
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as práticas discursivas realizadas pelos colaboradores da nossa investigação no ambiente 

virtual alicerçam redes de socialização que conectam esse segmento populacional e demais 

esferas sociais, tematizadas por um jogo de interesse e vozes coletivas rumo à promoção e 

efetivação de direitos para essa população.  

 O foco de investigação na identidade coletiva pode ser guiado conforme as seguintes 

questões norteadoras:  

 Como as pessoas em situação de rua em Natal/RN constroem a 

(auto)representação da identidade coletiva desse segmento populacional? 

 

 Que estratégias ideológicas e relações de poder são utilizadas na construção 

da identidade coletiva?  

 

Além dessa intenção de pesquisa, podemos também dar continuidade ao estudo da 

identidade individual de pessoas em situação de rua em Natal/RN, considerando ações de 

extensão que venham a contribuir com o fortalecimento de estratégias de empoderamento e 

emancipação desses sujeitos.  

Pensando em nossa condição como docente da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, lecionando a disciplina Práticas de Leitura e Escrita em Português e atentando para 

o desejo dos colaboradores desta pesquisa quanto à sua formação intelectual e profissional, 

queremos acreditar que um projeto de extensão voltado às práticas de leitura e escrita desse 

segmento populacional irá contribuir para novas possibilidades de inserção social, sobretudo, 

na esfera do mundo profissional, na qual leitura e escrita são atividades imprescindíveis. 

  Nesse sentido, lançamos aqui, como proposta de continuidade, um projeto de extensão 

voltado para às pessoas em situação de rua em Natal intitulado “A rua como agência de 

letramento: (re)significação de práticas de leitura e escrita junto à população em 

situação de em Natal/RN”. Nesse caso, o objetivo maior do projeto é potencializar e/ou 

fomentar atividades de leitura e escrita que constituam práticas discursivas no tocante à 

denúncia de práticas discriminatórias, exclusão social, anseios e projetos de vida desses 

sujeitos, desembocando na produção de um jornal que circule socialmente na capital, dando 

cada vez mais vozes a essa população que sofre por causa da apartação social. 
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1. IDENTIFICAÇÃO 

 

Título da oficina: Oficina de Linguagem e Identidade: Letras na rua 

Público-alvo: Pessoas em situação de rua na cidade de Natal/RN 

Proponente: João Batista da Costa Júnior 

Local: Auditório do IFRN da Cidade Alta, Natal/RN 

Data: 01 de dezembro de 2014 

Número de participantes: 30  

Duração: 5 horas 

 

2. EMENTA 

 

Breve discussão sobre linguagem como objeto de construção de identidade de pessoas em 

situação de rua. Análise de texto de autoria de pessoas em situação de rua. Produção de 

histórias de vida sobre a identidade de pessoas em situação de rua. 

 

3. OBJETIVOS 

 

 Proporcionar um espaço de discussão, por meio de diferentes leituras e linguagens, 

sobre a identidade de pessoas em situação de rua; 

 Refletir sobre a maneira pela qual cada indivíduo percebe sua situação e como ele 

orienta e dá sentido às suas condutas diante do fenômeno população em situação de 

rua em busca da conquista do seu empoderamento cidadão;  

 Orientar a produção de histórias de vida sobre pessoas em situação de rua, 

constituindo, assim, banco de dados para posteriores análise no sentido de contribuir 

com a oferta de políticas públicas para a população em questão na cidade de Natal/RN.  

 

4. JUSTIFICATIVA 

 

Justifica-se a proposição da oficina Linguagem e Identidade: Letras na rua considerando a 

possibilidade de gerar gestos de interpretação para o que revelam os textos produzidos por 

pessoas em situação de rua, notadamente, as histórias de vida de pessoas em situação de rua 

em Natal/RN com destaque para a construção identitária individual. Com a aplicação da 

oficina, busca-se contribuir com a agenda de discussões, especificamente o Fórum Potiguar de 
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População em Situação de Rua, no tocante às motivações para a oferta e/ou solicitações de 

políticas públicas para o grupo populacional em questão. Assim, considerando que as históris 

de vida contêm numerosos indícios sobre as relações e processos sociais, permitindo 

identificar por meio de que mecanismos e processos os sujeitos chegaram a uma dada 

situação, como se esforçam para administrar essa situação e até mesmo para superá-la, a 

Oficina Linguagem e Identidade: Letras na rua constituir-se-á espaço de diálogo oportuno 

para maior conhecimento de pessoas em situação de rua em Natal/RN.  

 

 

 

 

 

5. PROCEDIMENTOS/AÇÕES DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS 

 

(a) 1º Momento 

 

Abaixo, elencamos os textos que serão analisados e discutidos durante a aplicação da oficina. 

Os textos serão explorados por meio do contato com a versão impressa e através da escuta da 

linguagem musical. 

 

 

Texto 1: 

Não somos lixo 

Não somos lixo e nem bicho. 

Somos humanos. 

Se na rua estamos é porque nos desencontramos. 

Não somos bicho e nem lixo. 

Nós somos anjos, não somos o mal. 

Nós somos arcanjos no juízo final. 

Nós pensamos e agimos, calamos e gritamos. 

Ouvimos o silêncio cortante dos que afirmam serem santos. 

Não somos lixo. 

Será que temos alegria? Às vezes sim… 

Temos com certeza o pranto, a embriaguez, 

A lucidez dos sonhos da filosofia. 

Não somos profanos, somos humanos. 

Somos filósofos que escrevem 

Suas memórias nos universos diversos urbanos. 

A selva capitalista joga seus chacais sobre nós. 

Não somos bicho nem lixo, temos voz. 
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Por dentro da caótica selva, somos vistos como fantasmas. 

Existem aqueles que se assustam. 

Não somos mortos, estamos vivos. 

Andamos em labirintos. 

Depende de nossos instintos. 

Somos humanos nas ruas, não somos lixo. 

Carlos Eduardo (Cadu) 
 
 
 
 

 

Texto 2 (música - Titãs) 

 
Bebida é água! 

Comida é pasto! 

Você tem sede de quê? 

Você tem fome de quê? 

A gente não quer só comida 

A gente quer comida 

Diversão e arte 

A gente não quer só comida 

A gente quer saída 

Para qualquer parte 

A gente não quer só comida 

A gente quer bebida 

Diversão, balé 

A gente não quer só comida 

A gente quer a vida 

Como a vida quer 

Bebida é água! 

Comida é pasto! 

Você tem sede de quê? 

Você tem fome de quê? 

A gente não quer só comer 

A gente quer comer 

E quer fazer amor 

A gente não quer só comer 

A gente quer prazer 

Pra aliviar a dor 

A gente não quer só dinheiro 

A gente quer dinheiro e felicidade 

A gente não quer só dinheiro 

A gente quer inteiro 

E não pela metade 
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Bebida é água! 

Comida é pasto! 

Você tem sede de quê? 

Você tem fome de quê? 

A gente não quer só comida 

A gente quer comida 

Diversão e arte 

A gente não quer só comida 

A gente quer saída 

Para qualquer parte 

A gente não quer só comida 

A gente quer bebida 

Diversão, balé 

A gente não quer só comida 

A gente quer a vida 

Como a vida quer 

A gente não quer só comer 

A gente quer comer 

E quer fazer amor 

A gente não quer só comer 

A gente quer prazer 

Pra aliviar a dor 

A gente não quer 

Só dinheiro 

A gente quer dinheiro 

E felicidade 

A gente não quer 

Só dinheiro 

A gente quer inteiro 

E não pela metade 

Diversão e arte 

Para qualquer parte 

Diversão, balé 

Como a vida quer 

Desejo, necessidade, vontade 

Necessidade, desejo, eh! 

Necessidade, vontade, eh! 

Necessidade 

 

Texto 3 (música Ton Carfi) 

 

Acordei de manhã 

Com gritos despertei 

Eu olhei e o que vi  

 realidade em mim 
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Na calçada ou no farol 

Sem ter o que comer 

Esperando a compaixão 

De um humilde coração 

 

 

Ser feliz,ter um lar 

Não experimentei o sabor do natal 

Uma familia para mim 

 

Refrão 

 

Um morador de rua pedindo a Deus 

Ouça a minha oração 

Vejo um futuro bem além na minha imaginação.(2x) 

 

 

(b) 2º Momento 

 

 Neste momento, a oficina contemplará produção de histórias de vida tendo como 

autoria as próprias pessoas em situação de rua, público da oficina. As histórias serão 

discutidas e analisadas coletivamente, estabelecendo, assim, uma roda de conversa. 

 O ponto norteador da produção das histórias será a chamada conte para mim... 

 Logo, os participantes serão orientados a produzir suas próprias histórias de vida, 

focando aspectos que consideram relevantes sobre os processos que contribuíram para que 

chegassem à situação de rua, como se esforçam para administrar essa situação e até mesmo 

para superá-la. 

 

 

 


