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Resumo 
 

Pensar no habitar é algo que remete à ideia de moradia. No entanto, para a fenomenologia-

existencial heideggeriana, o habitar diz respeito ao modo de ser que constitui o homem e que 

se desvela mediante a familiaridade e o estranhamento com o mundo. Dessa forma, habitar é a 

expressão do próprio ser-e-estar-no-mundo. As pessoas em situação de rua compõem um grupo 

populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares 

fragilizados ou rompidos e a inexistência de moradia convencional regular. Pesquisas de 

orientação fenomenológica e existencial se encaminham na direção da experiência, 

considerando que tal perspectiva dá ênfase à dimensão existencial do viver humano e aos 

significados vivenciados pelo sujeito no seu estar-no-mundo. O objetivo geral desse estudo foi 

compreender quais sentidos pessoas em situação de rua atribuem à sua experiência de viver nas 

ruas. Esta é uma pesquisa de inspiração fenomenológico-existencial em que foram entrevistadas 

duas pessoas em situação de rua: um homem de 42 anos e uma mulher de 25 anos. As entrevistas 

aconteceram nas ruas e foram interpretadas à luz da hermenêutica heideggeriana. A análise das 

narrativas revelou que, ao mesmo tempo em que a rua se configura como um local de 

insegurança, inospitalidade e vulnerabilidade, ela acolhe quem nela decidir viver, seja por 

opção, por falta dela, para evitar uma situação de sofrimento e violência ou por qualquer outra 

razão. As relações das pessoas com os outros e com o espaço em que vivem exercem influência 

na hora da decisão por tornar a rua um local de existência. As narrativas dos participantes 

denunciam casos de violência física, psicológica, sexual e policial. Também de discriminação 

e violação de direitos humanos. Sobre as estratégias de sobrevivência nas ruas, essas são 

diversificadas e utilizadas de acordo com a disponibilidade de recursos e a oferta de alguns 

serviços. 

 

Palavras-chave: morador de rua; pessoas em situação de rua; habitar; pesquisa fenomenológico-

existencial 
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Abstract 
 

Thinking about living is something that refers to the idea of housing. However, for Heidegger's 

existential phenomenology, dwelling refers to the mode of being that constitutes man and that 

is revealed through familiarity and estrangement with the world. In this way, dwelling is the 

expression of being-and-being-in-the-world. Street people make up a heterogeneous population 

group that has in common extreme poverty, fragile or broken family ties and the lack of regular 

conventional housing. Surveys of phenomenological and existential orientation are directed 

towards the experience, considering that this perspective emphasizes the existential dimension 

of human living and the meanings experienced by the subject in his being-in-the-world. The 

general objective of this study was to understand what senses street people attribute to their 

experience of living on the streets. This is a phenomenological-existential research in which 

two people were interviewed in a street situation: a 42-year-old man and a 25-year-old woman. 

The interviews took place on the streets and were interpreted in the light of Heideggerian 

hermeneutics. The analysis of the narratives revealed that, at the same time that the street is a 

place of insecurity, inhospitality and vulnerability, it welcomes those who decide to live there, 

either by choice, lack of it, to avoid a situation of suffering and violence or For any other reason. 

The relationships of people with others and with the space in which they live exert influence at 

the time of the decision to make the street a place of existence. The narratives of the participants 

report cases of physical, psychological, sexual and police violence. Also of discrimination and 

violation of human rights. On street survival strategies, these are diversified and used according 

to the availability of resources and the provision of some services. 

 

Keywords: homeless; Street people; dwell; Phenomenological-existential research
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Introdução 
 

A ideia de empreender uma pesquisa de mestrado com pessoas em situação de rua surgiu 

ainda na graduação, em 2014, quando participei como bolsista de iniciação científica de uma 

pesquisa realizada pelo Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN), em parceria com o Centro de Referência em Direitos Humanos (CRDH). Meu 

trabalho, nessa pesquisa, consistia na realização de entrevistas com pessoas em situação de rua 

para preenchimento de um formulário estruturado. Foi a partir da realização dessas entrevistas 

e, por conseguinte, da relação estabelecida com essas pessoas e de minha inserção no campo da 

pesquisa, que surgiu meu interesse de estudar e tentar compreender, de forma mais aprofundada, 

quais os sentidos que pessoas em situação de rua atribuem à sua experiência de viver nas ruas. 

A situação de rua é uma realidade vivenciada por muitas pessoas no Brasil e no mundo, 

sobretudo nas grandes metrópoles. No entanto, não possuir residência fixa e percorrer 

distâncias, migrar, perambular, é uma dinâmica social relatada desde a Grécia antiga. A 

expressão “situação de rua” só pôde advir com o surgimento da sedentarização e da construção 

de moradias. Em épocas nômades, portanto, essa concepção era inexistente (SDH, 2013). 

É válido ressaltar que, já na Idade Média, itinerantes e mendigos eram considerados 

pessoas perigosas, de má índole, sendo comum sua segregação social. Estudos apontam que 

apesar dos diferentes tratamentos dados às pessoas em situação de rua nos vários períodos da 

nossa história, esse aspecto da segregação social e territorial é transversal a todos eles (SDH, 

2013). Ainda hoje, o preconceito, a discriminação e ações higienistas fazem parte do cotidiano 

de quem mora nas ruas. É comum serem feitas referências a pessoas em situação de rua como 

pessoas que oferecem potencial perigo ao “restante” da sociedade. 
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Essas pessoas vão para as ruas por múltiplos condicionantes: econômicos, sociais, 

culturais, que devem ser compreendidos numa perspectiva histórica de movimento e processo 

(Machado, 2012). Ressalta-se que, para além desses aspectos, os quais são importantes de serem 

conhecidos e investigados, é preciso considerar e compreender os sentidos que atravessam a 

experiência de viver na rua. As classificações para o termo “população em situação de rua” são 

heterogêneas, sobretudo se comparadas a diferentes realidades internacionais. No Brasil, o 

termo consolidado expressa mais a situação do sujeito em relação à rua, e não apenas como 

“ausência de casa”, como outros países tendem a classificar (Ministério da Saúde, 2012). 

De acordo com Quintão (2012), a expressão “em situação de” (rua) nos remete a algo 

temporário, passageiro. Porém, segundo a autora, as próprias pessoas que “moram” nas ruas 

estabelecem distinção entre morar na rua como uma situação definitiva e temporária. Ao 

analisar o uso do termo inglês homeless (o qual significa “sem-lar”) essa autora considera-o 

apropriado, visto que ele se refere àquele que habita os espaços públicos mas não possuem um 

lar. Porém, ressalta o fato de pessoas em situação de rua, por razões diversas (anonimato das 

ruas, escolhas, etc), optarem morar nas ruas e, ao fazerem essa escolha, a rua se tornaria seu lar. 

Há, portanto, uma dificuldade e, por vezes, incoerência, na proposição de classificações para 

essa população, pois, muitas vezes elas não correspondem à realidade enfrentada pelas pessoas 

nessa situação. 

No Brasil, em 2009, por meio do Decreto nº7.053, foi aprovada a Política Nacional para 

Inclusão Social da População em Situação de Rua. Segundo a referida Política, as pessoas em 

situação de rua compõem um grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza 

extrema, os vínculos familiares fragilizados ou rompidos e a inexistência de moradia 

convencional regular. Essa população se caracteriza, ainda, pelo uso de logradouros públicos, 

áreas degradadas e serviços de acolhimento como espaço de moradia, pernoite e sustento, de 

forma temporária ou permanente. A Política ressalta, ainda, que há muitas outras 
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especificidades que perpassam essa população, e que estas devem ser consideradas, como 

gênero, raça/cor, idade e deficiências físicas e mentais, por exemplo. Percebe-se que nenhuma 

proposição é feita pela Política no sentido de considerar, também, a existencialidade dessas 

pessoas. Reconhece-se que há, nesse sentido, no campo das Políticas Públicas, dificuldade para 

lidar com um público tão diverso e heterogêneo, daí suas ações serem, geralmente, voltadas 

para um coletivo, ao invés de considerar aspectos também da individualidade. E, sendo assim, 

quem garante que tais aspectos não tenham a sua importância para a abordagem do fenômeno? 

Em 2008, foi realizada uma pesquisa pelo Ministério do Desenvolvimento Social 

(MDS) que abrangeu 71 cidades brasileiras, das quais 23 eram capitais. A pesquisa não 

contabilizou crianças e adolescentes. Esse estudo identificou um contingente de 31.922 adultos 

em situação de rua. Porém, embora expressivo, esse número não deve ser tomado como o total 

de pessoas vivendo em situação de rua no Brasil, pois a pesquisa foi conduzida em apenas um 

conjunto de municípios, e não em sua totalidade. Dessa forma, o total de brasileiros vivendo 

em situação de rua é mais elevado (MDS, 2008). É válido lembrar que as pessoas em situação 

de rua não são contabilizadas pelos censos demográficos brasileiros realizados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), fundamentalmente porque a coleta de dados dos 

censos é de base domiciliar. A falta de dados quantitativos sobre essa população e a dificuldade 

em obtê-los, dadas as especificidades do fenômeno, são apontadas na literatura como um 

obstáculo à proposição e aprimoramento das políticas públicas a ela direcionadas. 

Esse estudo, então, chama a atenção para o fenômeno população em situação de rua, o 

qual se configura como uma temática de discussão atual em nossa sociedade e de interesse de 

diversas áreas do conhecimento (Desenvolvimento Humano, Políticas Públicas, Psicologia, 

Sociologia, etc) e, por conseguinte, de profissionais envolvidos no atendimento a essa 

população: assistentes sociais, psicólogos e demais profissionais da área da saúde, 

representantes do Direito, profissionais da Segurança Pública, dentre outros. Dessa forma, além 
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de contribuir para a produção e ampliação do conhecimento no campo da fenomenologia-

existencial heideggeriana, perspectiva teórico-metodológica escolhida para viabilizar o 

desenvolvimento desse trabalho, esse estudo pode subsidiar práticas de profissionais que atuam 

direta ou indiretamente no atendimento à população em situação de rua. 

É importante destacar que a população em situação de rua apresenta demandas 

complexas e sofre processos de exclusão e invisibilidade social, mendicância, drogadição e 

violência. Dessa forma, estudos que atentem para a existência dessas pessoas mostram-se 

fundamentais para suscitar reflexões nos diversos segmentos da sociedade acerca de questões 

sociais que nos rodeiam e nem sempre têm de nós a devida atenção e discussão.  

Aqui faço referência à existência em seu sentido heideggeriano. De acordo com o 

filósofo, existência diz respeito ao “poder-ser que compreende, e onde está em jogo o seu 

próprio ser” (Heidegger, 1927/2002, p.11). Ele acrescenta ainda que o poder-ser é livre para os 

modos da propriedade, impropriedade e indiferença. 

Considerados esses aspectos apontados por Heidegger, pode-se dizer que a existência é 

o nosso próprio modo-de-ser, ou seja, é o que está em jogo no nosso poder-ser, enquanto ser-

no-mundo. E, uma vez que, na literatura pesquisada, ficou evidente que muitos estudos fazem 

referência à população em situação de rua apenas como dados estatísticos, dando ênfase à sua 

caracterização, perfil e contabilização, nesse trabalho, partimos da ideia de que a existência 

dessas pessoas, em seu sentido ontológico, também merece ser abordada em pesquisas. 

Outro conceito importante de ser explicitado nesse estudo é o conceito de experiência, 

o qual não diz respeito à obtenção ou acúmulo de conhecimentos a partir de uma prática ou 

vivência, tampouco à experimentação no sentido de testar ou provar. Esses são os sentidos a 

que comumente essa palavra nos remete. No entanto, a experiência, no sentido com que é 

utilizada aqui, remete à Analítica Existencial Heideggeriana. Para Heidegger (2004, p.121), 

“fazer uma experiência com algo... significa que esse algo nos atropela, nos vem ao encontro, 
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chega até nós, nos avassala e transforma”. O filósofo esclarece que a expressão “fazer” não 

significa que nós mesmos produzimos e operacionalizamos a experiência, mas possui o sentido 

de “atravessar, sofrer, receber o que nos vem ao encontro, harmonizando-nos e sintonizando-

nos com ele. É esse algo que se faz, que se envia, que se articula” (p.121). É nessa noção de 

experiência explicitada por Heidegger que se ampara esse estudo. 

Sendo assim, pode-se dizer que cada lugar significa algo ou alguma coisa para alguém, 

diferenciando-se de acordo com a forma com que esta pessoa se relaciona, vivencia e 

experiencia determinado lugar. Dessa maneira, a partir da forma que habitam, as pessoas 

constroem lugares que podem ser a casa, as ruas e outros lugares congregando a eles 

significados, valores e sentimentos (Reis, Marandola Jr & Gratão, 2012). Com as pessoas em 

situação de rua, não ocorre diferente, pois, já que elas passam a viver e morar na rua, 

estabelecem com esse ambiente uma relação que as convoca à atribuição de sentidos sobre os 

lugares a partir de suas experiências cotidianas. 

Matias (2011) tem pensamento semelhante ao afirmar que as ruas podem se constituir, 

“imaginária e simbolicamente, como elementos significativos e identitários: a rua do lado, de 

trás, sua rua. Localizam lembranças, afetos, partida e chegada de todos os percursos. Portanto, 

são lugar, à medida que as define e lhes confere significado” (p.240). Isso significa dizer que 

até serem apropriadas, as ruas são alheias à experiência. 

Nessa perspectiva, Miranda e Pereira (2015) assinalam que a rua adquire novas 

significações para quem nela vive, tornando-se um espaço de sobrevivência e de reprodução da 

vida, deixando de ser apenas um local de passagem e trânsito. Dessa maneira, esses autores 

acrescentam que: “a vida privada passa a se desenrolar no espaço público, invertendo a ordem 

hegemonicamente estabelecida. A prática socioespacial da população de rua, nesse ponto, 

contradiz a prática socioespacial normatizada” (p.2615). Daí talvez decorra o fato de pessoas 

em situação de rua serem consideradas transgressoras no sentido de não obedecerem à ordem 
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estabelecida e não se incluírem nos padrões impostos pela sociedade, já que, em sua maioria, 

elas não têm moradia fixa, não têm um emprego formal e estabelecem no espaço das ruas, um 

local considerado inapropriado para tal fim, seus locais de moradia. 

Marandola Jr (2006) afirma que “todas as relações essenciais da vida humana estão 

inequivocamente ligadas à sua própria dimensão espacial” (p.05). Nesse sentido, Heidegger 

(1954/2012) aponta que ao falarmos do homem e do espaço, entendemos que o homem está de 

um lado e o espaço de outro. No entanto, o espaço não é algo, de acordo com o filósofo, que se 

opõe ao homem. Dessa maneira, não é o espaço nem um objeto exterior nem uma vivência 

interior. Para Heidegger (1954/2012), portanto, “não existem homens e, além deles, espaço” 

(p.136). É essa a representação que geralmente nós temos, a de que o homem existe num espaço. 

No entanto, para Heidegger, a espacialidade é constitutiva do Dasein, que é o modo de ser do 

homem a que o filósofo faz referência em sua analítica da existência. 

Heidegger também atentou para o fato de somente nos parecer possível habitar aquilo 

que construímos. Porém, ele ressalta que nem todas as construções podem ser consideradas 

habitações, visto que, utilizando exemplos citados por ele, um estádio, uma estação ferroviária, 

uma usina elétrica ou uma ponte não são habitações, mas construções. Nesse sentido, ele 

refletiu: “será que as habitações trazem nelas mesmas a garantia de que aí acontece um habitar?” 

(Heidegger, 1954/2012, p.126). Com esse questionamento, o filósofo nos convida, então, à 

reflexão do que é esse habitar, em que ele se fundamenta e como ele ocorre. 

Ao fazerem algumas considerações sobre o habitar no pensamento de Heidegger, Jesus 

e Ribeiro (2007) afirmam que a noção de habitar traduz-se numa morada junto às coisas, já que 

estas desvelam aquilo que é próprio da existência. Esses autores ainda acrescentam que existir 

é estar lançado no horizonte de possibilidades de ser que constituem nosso mundo. Sendo assim, 

morar junto às coisas significa pertencer, e é nesse pertencimento que o existir se revela. 

Habitar, nesse sentido, é existir, ser-no-mundo. 



14 
 

Portanto, a noção heideggeriana de habitar vai além do fato de morar em um lugar. Nós 

habitamos a casa, o bairro, a cidade, a região e, numa análise última, a terra. Nesse sentido, 

habitar é a expressão do próprio ser-e-estar-no-mundo, envolvendo lugares, territórios e espaços 

de vida. Sendo assim, a existência é fundada num habitar (Marandola Jr, 2012). 

Diante disso, considerando que, para a fenomenologia-existencial heideggeriana, nem o 

mundo nem o sujeito podem ser pensados de maneira separada ou dicotômica e a noção de 

habitar diz do próprio ser-e-estar-no-mundo (diferenciando-se da ideia de habitar como apenas 

possuir uma residência fixa), questiono: quais os sentidos que pessoas em situação de rua 

atribuem à sua experiência de viver nas ruas? Também pergunto: que razões levaram essas 

pessoas a estarem em situação de rua e o que as fazem permanecerem nessa condição? Além 

disso, busco compreender o modo de vida dos participantes do estudo e as estratégias por eles 

utilizadas para sobreviver no espaço das ruas. 

 

 

 

Objetivos 

 

O objetivo geral deste trabalho foi compreender quais os sentidos que pessoas em 

situação de rua atribuem a sua experiência de viver nas ruas.  

Como objetivos específicos, esse trabalho se propôs a:  

a) apreender as motivações que levaram os participantes da pesquisa a estarem em 

situação de rua atualmente e que razões os levam a permanecer nessa condição; 

b) compreender o modo de vida dos participantes do estudo e as estratégias que utilizam 

para sua sobrevivência no espaço das ruas. 
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Justificativa 

 

Esse estudo possibilita a compreensão dos sentidos que as pessoas dão à sua experiência 

de vida nas ruas, podendo ser útil, também, à compreensão das motivações que levaram as 

pessoas a estarem na situação de rua e que razões as levam a permanecer nessa condição. 

Conhecer esses aspectos contribui para a criação, o desenvolvimento e a implementação de 

ações e estratégias que lidem com esse fenômeno, como também para o aperfeiçoamento 

daquelas que já são executadas. 

Ademais, o conhecimento produzido por essa pesquisa acerca dos modos de vida de 

pessoas em situação de rua oferece um entendimento mais profundo da realidade que 

vivenciam, promovendo visibilidade social e política a essas pessoas, dada a oportunidade que 

têm de se expressarem.  

Esse estudo também contribui para o conhecimento acerca de como pessoas em situação 

de rua vivem e se organizam nos espaços públicos urbanos, o que pode ser útil ao campo das 

Políticas Públicas, da Saúde, da Segurança Pública e de outros interessados nessa temática. O 

estudo também poderá servir de subsídio à prática dos profissionais que lidam com essa 

população, podendo contribuir, dessa forma, para a melhoria dos serviços e do atendimento 

prestados a essas pessoas. 

Além disso, por lançar um olhar fenomenológico sobre o fenômeno da população em 

situação de rua, esse estudo amplia o conhecimento acerca dessa temática na área da 

fenomenologia-existencial heideggeriana, chamando a atenção para o existir dessas pessoas nos 

espaços inóspitos das ruas. 

Esse estudo também oferece contribuições à Psicologia, pois proporciona uma abertura 

para a atenção, a escuta, o cuidado e a dimensão existencial de pessoas que tornam os espaços 
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das ruas em locais de habitação, de sobrevivência e de existência. As histórias de vida dessas 

pessoas são permeadas por situações de sofrimento, perdas, despedidas, deslocamentos 

contínuos e extrema vulnerabilidade e exclusão social, o que, dentre outros inúmeros aspectos, 

demanda a atenção, implicação e exercício do papel político do psicólogo diante desse contexto. 

Nessa perspectiva, de acordo com Quintão (2012, p.114), “o fato de o ‘morar na rua’ 

ser um fenômeno que existe em todos os países, até nos mais desenvolvidos... não significa que 

as respostas, ou quaisquer projetos propostos, devam ser iguais”. Essa autora também aponta 

que precisam ser consideradas aquelas pessoas que, de fato, preferem a rua e escolhem nela 

morar. Para essas pessoas nenhum tipo de intervenção tem sido pensado, pois essa hipótese não 

é considerada. Portanto, ao se pensar em qualquer tipo de projeto voltado a essa população, é 

preciso dar atenção a essas diferentes culturas e vivências a fim de contemplar tais diversidades.  

Nesse sentido, esse estudo contribui para o campo das políticas públicas e do 

acolhimento em Psicologia e Saúde, por possibilitar o desencadeamento de reflexões acerca da 

forma como elas têm sido propostas e implementadas e, também, por subsidiar o seu 

aprimoramento a partir da compreensão dos sentidos das experiências que as próprias pessoas 

em situação de rua expressam. 

Diante das justificativas desse trabalho, segue uma apresentação de como foi pensado e 

organizado o desenvolvimento dos capítulos desse estudo. O Capítulo 1- A população em 

situação em situação de rua no Brasil discorre acerca da população em situação de rua no nosso 

País, destacando os principais dados gerados por uma pesquisa realizada pelo Ministério do 

Desenvolvimento Social (MDS) em 71 cidades brasileiras. No tópico 1.1. A casa e a rua: uma 

breve contextualização histórica da construção desses conceitos, são feitas considerações a 

respeito de alguns aspectos históricos da construção dos conceitos de casa e rua e suas 

representações sociais. No Capítulo 2- A fenomenologia-existencial heideggeriana e o habitar, 

são apresentados alguns conceitos importantes da fenomenologia-existencial heideggeriana 
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para o desenvolvimento desse trabalho. Além disso, o tópico 2.1. O habitar apresenta o 

pensamento heideggeriano acerca desse conceito. A metodologia utilizada nessa pesquisa é 

apresentada no Capítulo 3- Método. Nele, o leitor tomará conhecimento sobre como ocorreu a 

inserção no campo da pesquisa e sobre os desafios que surgiram durante esse processo, além 

dos procedimentos e recursos metodológicos utilizados nessa pesquisa. No Capítulo 4- A 

análise e interpretação das entrevistas, é dito como ocorreu o processo analítico e interpretativo 

do material da pesquisa e são feitas as análises das entrevistas realizadas. 

  



18 
 

 

1. A População em Situação de Rua no Brasil 
 

O fenômeno da situação de rua no Brasil, embora faça parte da nossa realidade atual e 

se configure como um problema contemporâneo, já existia em tempos remotos da nossa 

história. De acordo com Andrade, Costa e Marquetti (2014), a situação de rua no Brasil é algo 

que ocorre desde a época colonial. Nesse período, mesmo antes que a escravatura fosse abolida, 

fazendeiros começaram a libertar seus escravos; muitos dos quais passaram a compor uma 

população que vivia em situação de abandono e de rua. Com a vinda dos imigrantes camponeses 

europeus, entre o fim do século XIX e início do século XX, o contingente populacional que 

vivia nessas condições aumentou consideravelmente. Hospedarias e cortiços foram, então, 

sendo criados em algumas cidades do Brasil aglomerando grupos populacionais que ajudavam 

a delinear a periferia urbana brasileira. 

As expressões utilizadas para caracterizar esse segmento populacional e os conceitos 

associados a elas colocam-se como uma questão quando se pretende abordar a temática da 

população em situação de rua, visto que são imprecisos e nem sempre correspondem à realidade 

dessas pessoas. Diante disso, poderíamos chamar os sujeitos que se encontram na situação de 

rua de moradores de rua, andarilhos e/ou mendigos? 

Segundo Prates, Prates e Machado (2011), ao caracterizarmos pessoas em situação de 

rua como deambulantes, desconsideramos que o nomadismo de alguns desses sujeitos, em 

muitos casos, é resultado de sua expulsão de determinados locais onde foram aceitos por certo 

período de tempo e, noutro momento, rejeitados por motivos como acumular objetos no espaço 

da rua, fazer uso de drogas, ou apenas pelo incômodo dos moradores do bairro com a presença 

delas, que ocupam de modo privado o espaço público. 
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Outro equívoco que cometemos na tentativa de caracterização desse segmento 

populacional diz respeito à referência feita a pessoas em situação de rua como mendigos. Um 

estudo nacional realizado em cidades brasileiras com mais de 300 mil habitantes pelo Ministério 

de Desenvolvimento Social (MDS, 2008) apontou que somente 16% da população investigada 

pede dinheiro em prol de sua sobrevivência ou exerce a mendicância, o que demonstra que 

atribuir essa prática ao todo da população que se encontra em situação de rua não corresponde 

à realidade vivenciada por esse segmento. Esse mesmo estudo também revelou que, embora 

48% dos entrevistados nunca tenham tido a carteira de trabalho assinada, 59% deles disseram 

ter uma profissão, sobretudo relacionada à construção civil, ao comércio, ao trabalho doméstico 

e ao serviço de mecânica (Prates et al., 2011). 

Ainda de acordo com Prates et al. (2011, p.194), “estar em situação de rua ou habitar a 

rua é diferente de ser de rua”. Morador de rua, então, seria uma expressão determinante que não 

daria brechas nem perspectivas a movimentos de superação dessa condição, já o uso da 

expressão “situação de rua”, sim. De acordo com Machado (2012), a utilização desta 

terminologia, “pessoas em situação de rua” considera a diversidade e pluralidade encontrada 

nesse contexto. Ainda conforme essa autora, ao utilizar esse termo nos contrapomos ao que está 

subjacente na expressão que estabelece um estado (de rua), ao invés de um processo, o que 

colocaria no indivíduo uma condição estigmatizada. Ainda no que diz respeito às questões 

conceituais, Prates et al. (2011) ressaltam que: 

Conceitos como os utilizados pela Organização das Nações Unidas (ONU), que 

ampliam a concepção de sujeitos em situação de rua para os que vivem em habitações 

precárias, malocas e favelas ou incluem todos aqueles que vivem em lugares cuja 

habitação não atende aos padrões mínimos de habitabilidade, não podem, por exemplo, 

ser utilizados em estudos realizados por países que têm níveis de desigualdade como os 

latino-americanos, porque o continente tem um enorme contingente de pessoas que 

vivem em sub-habitações e esse alargamento conceitual acabaria por dificultar a 

caracterização destes que vivem no espaço da rua. (p.195). 
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Além dos já citados aqui, há, ainda, vários termos utilizados para se fazer referência a 

pessoas que utilizam os espaços públicos como lugares de “moradia”, trabalho e sobrevivência, 

como, por exemplo, sem-teto e trecheiro. A Política Nacional para Inclusão Social da População 

em Situação de Rua destaca o fato de a expressão “povo da rua” ter passado por uma 

ressignificação positiva em função do papel político exercido pelos movimentos sociais 

organizados de pessoas que enfrentam a situação de rua, os quais consideram a ideia de 

protagonismo social e autonomia dessa população. Para os fins dessa pesquisa será utilizada a 

expressão “pessoas em situação de rua”, pelo fato de, no Brasil, ser esta a expressão adotada 

pelos documentos e legislações pertinentes a tal população. 

Não obstante, reconhece-se que a questão da caracterização da população em situação 

de rua, bem como uma conceituação mais precisa e apropriada aos sujeitos que encontram-se 

nessa condição, mostra-se importante para o entendimento, a abordagem e o desenvolvimento 

de pesquisas, ações e propostas de políticas voltadas para essas pessoas. Porém, é válido 

destacar que para além de conceituações e caracterizações, as quais têm se mostrado 

insuficientes para abarcar a complexidade do fenômeno e suas múltiplas facetas, é preciso 

considerar essas pessoas como seres humanos que são para que, dessa forma, possamos 

compreender esse fenômeno de outra perspectiva, diferente daquelas que tratam as pessoas em 

situação de rua apenas como um dado estatístico, ou seja, mais um “morador de rua”; e, com 

isso, passam a desconsiderar que essas pessoas têm existência. 

Ainda no que diz respeito à caracterização da população em situação de rua, Oliveira e 

Costa (2015) apontam que são poucos os estudos que a retratam com abrangência nacional. 

Essa falta de dados oficiais acerca da população em situação de rua no Brasil reproduz a 

invisibilidade social desse segmento populacional no âmbito das políticas sociais e, também, 

desfavorece a implementação de políticas públicas direcionadas a esse contingente (Natalino, 

2016). 
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Dessa forma, a fim de apresentar ao leitor desse trabalho dados relativos a essa 

população em âmbito nacional, serão mencionados a seguir alguns dos principais resultados de 

uma pesquisa realizada em 71 cidades brasileiras pelo Ministério do Desenvolvimento Social 

(MDS, 2008).  

Os dados obtidos com a realização dessa pesquisa apontaram que 82% da população em 

situação de rua é composta por homens. E que 53% das pessoas adultas em situação de rua e 

entrevistadas (somente foram entrevistadas pessoas com 18 anos completos ou mais) possuem 

entre 25 e 44 anos. Ainda de acordo com o estudo, 39,1% das pessoas se declararam pardas, 

29,5% declararam-se brancos e 27,9% disseram ser pretos. Com relação à formação escolar, 

74% dos entrevistados afirmaram saber ler e escrever, 17,1% não sabem escrever e 8,3% apenas 

assinam o próprio nome. 95% não estudam atualmente e somente 3,8% dos entrevistados 

disseram estar fazendo algum curso (ensino formal 2,1% e profissionalizante 1,7%). 

A maior parte dessa população costuma dormir na rua (69,6%), enquanto 22,1 % 

costumam dormir em albergues ou outras instituições, e revelam o fator violência como um dos 

principais motivos para não dormirem na rua. As motivações que os levaram a estar na situação 

de rua referem-se ao uso de álcool e outras drogas (35,5%), além do desemprego (29,8%) e das 

desavenças familiares (29,1%). Uma faixa de 48,4 % dos entrevistados está há mais de dois 

anos em situação de rua e uma parcela significativa dos entrevistados já passou por algum 

processo de internação em casas de recuperação de dependentes químicos, abrigo institucional, 

casa de detenção, hospital psiquiátrico, entre outros. Com relação a trajetórias e deslocamentos, 

a maioria morou em até três cidades (59,9%), enquanto outros passaram por até seis cidades ou 

mais (11,9%). 

No que se refere aos vínculos familiares, a pesquisa apontou que 51,9% das pessoas em 

situação de rua entrevistadas têm algum parente que mora na cidade onde se encontram. 
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Contudo, 38,9% delas não mantêm contato com esses parentes, enquanto 14,5% mantêm, mas 

apenas em períodos espaçados (de dois em dois meses até um ano). 

Os dados relativos a trabalho e renda mostraram que 70,9% dos entrevistados exercem 

atividades remuneradas, dentre as quais destacam-se: catador de materiais recicláveis (27,5%), 

flanelinha (14,1%), construção civil (6,3%), limpeza (4,2%) e carregador/estivador (3,1%). 

Portanto, apenas uma minoria de 15,7% pede dinheiro como principal meio para sobreviver. 

Apesar de trabalharem, os níveis de renda são muito baixos: 52,6% dos entrevistados disseram 

que recebem entre R$ 20,00 e R$ 80,00 por semana. Os dados também mostraram que os 

trabalhadores em situação de rua inserem-se na economia informal, com apenas 1,9% 

trabalhando com carteira assinada. Além disso, 58,6% deles afirmaram que têm profissão, 

mesmo que não a exerçam. 

Com relação à segurança alimentar, os dados apontaram que 79,6% das pessoas em 

situação de rua entrevistadas conseguem fazer ao menos uma refeição por dia, sendo que, 

destes, 27,1% compram a comida e 4,3% utilizam o restaurante popular. Contudo, 19% das 

pessoas entrevistadas não se alimentam todos os dias. 

No que concerne ao acesso à documentação e serviços públicos e discriminações 

sofridas pelas pessoas em situação de rua entrevistadas, a pesquisa apontou que 24,8% dessas 

pessoas não possuem quaisquer documentos de identificação e que 88,5% não recebem nenhum 

benefício de programas governamentais. Além disso, 54,5% das pessoas disseram já ter sofrido 

algum tipo de discriminação, sobretudo por serem impedidos de retirar documentos e entrar em 

estabelecimentos comerciais, shopping center, transporte coletivo, bancos, órgãos públicos; e 

de serem impedidos, também, de obter atendimento nos serviços de saúde. 

Em um estudo mais recente, Natalino (2016) afirma que a estimativa da população em 

situação de rua no Brasil é de 101.854 pessoas. Ainda de acordo com esse autor, a distribuição 

regional sofre influência dos municípios maiores, de modo que na região Sudeste, onde estão 
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localizadas as três maiores regiões metropolitanas do Brasil, vivem 48,89% da população em 

situação de rua do nosso país. Já na região Norte, habitam somente 4,32% desse segmento 

populacional. No Nordeste vivem 22,45% dessas pessoas, o que corresponde ao quantitativo de 

22.864 pessoas em situação de rua. Nas regiões Sul e Centro Oeste estão presentes, 

respectivamente, 15,73% e 8,62% das pessoas em situação de rua no Brasil. 

Em Natal/RN, pesquisa realizada com 159 pessoas em situação de rua apontou que a 

maioria delas tem entre 26 e 35 anos (32,1%), e 36 a 45 anos (25,8%). Há um percentual 

significativo de jovens em situação de rua com idade entre 18 e 25 anos (15,6%) e a maioria 

das pessoas que participaram desse estudo é composta por homens: 78,86%. As mulheres 

representam 15,45% das pessoas entrevistadas (Medeiros, Amorim & Coutinho, s/d). Tais 

dados refletem os resultados da pesquisa censitária nacional realizada pelo MDS com pessoas 

em situação de rua, em 2008. 

A vulnerabilidade e a exclusão social a que estão expostas e submetidas as pessoas que 

vivenciam a situação de rua é descrita por Baptista (1999, p.97) no trecho a seguir: 

Alguma coisa suja, cheiro de urina, uma fileira de corpos enrolados em trapos. São 

corpos magros, olhares atentos, a maioria negros que moram em lugar nenhum. A rua 

os abriga com seus trapos e cheiros e marca-lhes o desígnio do lugar nenhum. O silêncio 

é cortado pelo ruído do trânsito escasso ao lado dos latões de lixo dos restaurantes que 

fecharam suas portas. Alguns ratos procuram comida ao lado dos que ainda estão sem 

sono. Talvez a fome ou o frio do inverno os impeça de dormir. Dezenas dormem 

encolhidos na fileira amorfa e suja que cheira a urina ao lado do latão das sobras. É mais 

um dia, que será igual ao outro se nada acontecer, se o olhar atento não fraquejar, ou se 

não forem assassinados. 

 

Essa descrição do espaço das ruas como local de vida e moradia chama a atenção por 

evidenciar as precárias condições de vida a que estão submetidas as pessoas que enfrentam essa 

situação. A partir disso, podemos pensar no descaso do Poder Público com essa parcela da 

população brasileira. De acordo com Costa (2005), em decorrência de lutas sociais, nos últimos 

anos, o Estado tem dedicado uma atenção maior a quem vive nas ruas do nosso País. Essa autora 
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ainda afirma que: “o desinteresse do Estado pelas pessoas em situação de rua reflete a 

contradição com que a sociedade e a opinião pública tratam o tema, ora com compaixão, 

preocupação e até assistencialismo, ora com repressão, preconceito e indiferença” (p.05). 

Acerca da atenção que o Estado tem dispensado atualmente à população em situação de 

rua, o Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, em publicação de 2015, chama a 

atenção para o fato de haver contradições no modo como o Poder Público lida com a 

problemática da população em situação de rua, tendo em vista que embora os governos 

proponham serviços, programas e projetos fundamentados numa lógica inclusiva e de 

empoderamento dessa população, pessoas que se encontram em situação de rua assinalam ser 

comum a recusa de atendimento a elas em vários serviços públicos, assim como, também, a 

execução de ações higienistas e repressivas. 

Diante disso, fica evidente a importância de lançarmos um olhar mais atento sobre o 

modo-de-ser e sobre a existência dessas pessoas que têm a rua como espaço onde se desenrolam 

suas histórias de vida atravessadas, na maioria das vezes, por rompimentos de laços afetivos e 

sofrimento, o que faz com que a experiência de situação de rua seja permeada por perdas e 

despedidas, mas também por encontros e vida. 

 

1.1. A casa e a rua: uma breve contextualização histórica da construção desses conceitos 

 

Para entendermos como surgiram, historicamente, os conceitos de casa e rua, os quais 

hoje se opõem em suas significações e representações acerca do que sejam, segue uma breve 

contextualização a esse respeito. 

A casa, de acordo com Santos (2009, p.20), “pode ser entendida como uma construção 

no espaço que delimita o território dos habitantes, conferindo-lhes liberdade e privacidade, 

portanto espaço particular”. Já a rua, para essa autora, “compreende espaços públicos, coletivos, 
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que são de livre acesso a todas as pessoas”. No entanto, o direito ao livre acesso desses espaços 

públicos é negado à população em situação de rua quando são colocadas em prática ações 

higienistas que visam à expulsão dessas pessoas de determinados locais das cidades. E, por 

vezes, tais ações são praticadas pelo próprio Estado através da polícia, por exemplo. 

O simbolismo da casa e pela casa é extenso em nossa sociedade, de modo que de casa 

vêm termos como casamento, casadouro e casal, os quais denotam um ato relacional, coerente 

com o espaço da morada e da residência. Por isso, ser colocado para fora de casa tem o 

significado negativo de algo violento, pois se estará privado de um tipo de espaço caracterizado 

pela familiaridade e hospitalidade. Da mesma forma, estar ou sentir-se em casa denota situações 

nas quais as relações são harmoniosas e as disputas são evitadas. No entanto, é preciso notar 

que essa oposição existente entre casa e rua não se configura como algo estático e absoluto. 

Pelo contrário, é dinâmica e relativa, visto que na gramaticidade dos espaços brasileiros casa e 

rua se reproduzem mutuamente, considerando que um grupo, categoria social ou pessoas podem 

apropriar-se de espaços na rua tornando-os sua “casa” ou seu “ponto”. Assim, categorias sociais 

podem ocupar de forma permanente locais na rua e neles viverem como “se estivessem em 

casa” (DaMatta, 1997). Com relação ao que aponta esse autor, pode-se dizer que as pessoas em 

situação de rua compõem um desses grupos populacionais que tornam a rua um local de 

moradia e de sobrevivência. 

A rua era um lugar de passagem, ordenado e esquadrinhado de acordo com os “ofícios”. 

Depois passou a ser um lugar de passeio, no qual uma diversidade social complexa convive 

marcada por comportamentos de exibição, flerte e vadiagem. Foi por volta do término do século 

XIX que a rua passou a ser nomeada como espaço público em oposição ao espaço privado. 

Desse modo, o espaço da rua tornou-se, de um lado, o espaço sem sociabilidade do trânsito e 

da circulação; de outro, o da representação de uma classe tida como “inferior”, carregada de 

todos os sentidos figurados e pejorativos que daí advêm (Nunes, 2001). A população em 
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situação de rua, geralmente, é estigmatizada e alvo de uma série de preconceitos pelo fato de 

viver nas ruas. Possivelmente, os sentidos pejorativos e representações negativas atribuídos à 

rua ao longo da história contribuem para que isso ocorra ainda nos dias atuais. 

Ao se referir às razões históricas do privatismo brasileiro, Nunes (2010) afirma que, ao 

contrário do que foi regra em outras partes do mundo, no Brasil, foi na propriedade rural que 

centralizou-se a prosperidade, tendo em vista que os senhores habitavam o meio rural e não os 

centros urbanos. Sendo assim, diferentemente da América espanhola, por exemplo, as cidades 

brasileiras não se estabeleceram de forma planejada, daí o desalinho das ruas e a desordem na 

disposição das moradias, as quais eram construídas de acordo com a vontade dos proprietários. 

Sendo assim, segundo Nunes (2010, p.56): “a casa patriarcal preponderava no campo e a família 

sobre toda a sociedade colonial”. 

Sobre o surgimento das casas na história, Matias (2011) diz que: 

Com o surgimento da família nuclear burguesa e das demandas de um novo regime de 

subjetivação, a consequente necessidade de alocar-lhe espaço produziu a casa como a 

conhecemos, revestida de novo sentido, lugar da esfera privada, da intimidade, fechada 

sobre si mesma. A ideia da casa passou à de proteção no interior, radicalizou-se. Se 

antes existia o dentro e fora da cidade, no interior da cidade passou a existir o dentro e 

fora da casa, e na casa, o dentro e fora da cozinha, do quarto, etc. O fora, mais do que 

nunca, o representava a rua. (p.238). 

 

Houve, portanto, uma mudança de significações a respeito do que fazia parte do âmbito 

privado e daquilo que representava o externo. Esse último foi assumido pela rua, que passou a 

caracterizar o fora. Dessa forma, para Matias (2011), a dinâmica relacional da rua passou a dar 

prioridade à passagem em detrimento do encontro. Nesse sentido, acerca das relações cotidianas 

contemporâneas, Pagot (2012) afirma que estas assumem um caráter de impessoalidade, visto 

que, aponta a autora:  

Transita-se por lugares públicos onde importantes ações de nossa vida acontecem – 

compras e pagamentos em lojas, supermercados, bancos e outros locais de serviços – 

sem que isso faça com que as pessoas se reconheçam entre si como tais. A pessoalidade 
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é um exercício nem sempre praticado... O estreitamento dos laços acaba se tornando um 

esforço, pois tudo conspira para que os mesmos não aconteçam... (pp.133-134). 

 

Nessa perspectiva, a rua torna-se um espaço não mais destinado a nele se estar, mas a 

por ele se passar para que seja possível chegar a outro espaço, este talvez mais seguro. Dessa 

forma, transforma-se em espaço de ninguém (ou de quase ninguém) o espaço que seria de todos. 

Clarificando: seria um espaço de quase ninguém porque nele param e habitam pessoas em 

situação de rua, ou seja, é nesse espaço onde o “cidadão comum” se perde que o “morador de 

rua” encontra seu lar, seus pares e seus nichos. A pessoa em situação de rua transforma numa 

morada o espaço renegado pelos “cidadãos”, isto é, transformam tal espaço num lugar marcado 

pela singularidade que ali habita, fazendo do não lugar um lugar (Mizoguchi, Costa & Madeira, 

2007). 

Dessa forma, pode-se dizer que o espaço da rua vem sendo excluído da vida: é isso o 

que afirmam Mizoguchi et al. (2007). Esses autores dizem o seguinte: 

A metrópole movimentou-se de modo a não tirar o homem da rua, mas a rua do homem, 

fazendo com que nela ele se sentisse estrangeiro. Vidros fechados, trincos batidos, 

olhares atentos. Passos rápidos, destinos diretos, e os mesmos olhares atentos. E é assim 

que a proliferação de medos finda por engessar a segmentaridade do espaço urbano, 

despotencializando a cidade e sua possível função de provocar encontros e 

acontecimentos (p.39). 

 

Apesar disso, é possível dizer que, por mais que o ambiente das ruas se configure como 

um espaço de passagem caracterizado pela impessoalidade, a população em situação de rua 

estabelece relações pessoais e convive com outras pessoas que enfrentam as mesmas condições 

de vida, tornando as ruas espaços de sociabilidade, sobrevivência e existência. 

Com relação à casa, essa é definida como um espaço de calma, repouso, recuperação e 

hospitalidade, já o espaço da rua é tido como um local perigoso (DaMatta, 1997). Sendo assim, 

pelo fato de a casa nos remeter ao sentido de proteção e segurança, é preciso salientar que a 

intensidade e a proporção desses sentidos são estabelecidos a partir da relação que se mantém 
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com o ambiente, ou seja, não podemos limitar a casa tão-somente a um prédio físico constituído 

de paredes, portas e janelas. Se fosse dessa forma, pessoas em situação de rua não teriam um 

ponto de referência nas ruas e viveriam a transitoriedade constante, e isso nem sempre é o que 

ocorre na realidade, pois muitas pessoas transformam espaços nas ruas em lugares de moradia 

fixa (grifo meu). É possível encontrarmos pessoas que, mesmo tendo uma casa, optam por 

dormir na rua, pois as relações estabelecidas com esse espaço não se dão a partir da relação de 

fluidez, movimento e perigo, simbolizados pela rua. No entanto, é importante salientar que o 

espaço das ruas não deixou de simbolizar ou de nos remeter à insegurança, à mobilidade e à 

fluidez, mas para a pessoa que a experiencia de forma intensa, um lugar específico da rua deixa 

de significar perigo e insegurança (Reis et al., 2012). Isso demonstra a importância de serem 

considerados os sentidos que as pessoas atribuem as suas experiências de vida no espaço da 

rua, assim como, também, suas escolhas e as circunstâncias que as conduziram a tal situação. 

Portanto, pode-se dizer que casa e rua são categorias sociológicas e não designam 

meramente espaços geográficos ou coisas mensuráveis, mas sobretudo entidades morais, 

esferas de ação social, províncias éticas dotadas de positividade, domínios culturais 

institucionalizados e, devido a isso, podem despertar emoções, reações, leis, orações, músicas 

e imagens emolduradas e inspiradas esteticamente. A casa pode definir tanto um espaço 

privativo e íntimo de uma pessoa (como um quarto, por exemplo) quanto um espaço público, 

como acontece quando nos referimos ao Brasil como nossa casa (DaMatta, 1997). 

A partir das perspectivas dos vários autores, aos quais recorri para fazer essa sucinta 

contextualização sobre a construção histórica dos conceitos de casa e rua, pode-se afirmar que 

tais conceitos são baseados numa oposição que atribui a um espaço representações positivas (a 

casa) e, a outro, representações negativas (a rua). No entanto, algumas representações que temos 

desses espaços podem não corresponder à realidade vivenciada por pessoas que, pelo fato de 

morarem nas ruas, mantêm com esses locais uma relação que ultrapassa o mero fato de estar 
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num espaço geográfico, ou seja, para tais pessoas, as ruas podem se configurar como locais de 

habitação, existência e sobrevivência, rompendo com a ideia de que isso só seja possível no 

ambiente privado da casa. 
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2. A Fenomenologia-existencial Heideggeriana e o Habitar 
 

A fenomenologia surgiu no final do século XIX, como uma crítica ao Psicologismo 

dessa época. Ao formular o método fenomenológico, Edmund Husserl apresenta a consciência 

como intencionalidade, ou seja, para ele, toda consciência é “consciência de”. Ainda para 

Husserl, existe uma essência nos fenômenos que não se perde, e tal essência seria acessível pela 

intencionalidade, pela epoché, que se refere a colocar entre parênteses pré-conceitos e 

sentimentos a fim de, a partir disso, acessar o verdadeiro sentido dos fenômenos. De modo 

geral, pode-se dizer que a fenomenologia configurou-se como uma crítica à cultura moderna e 

ao pensamento de Descartes (Frota, 1999). 

Dessa forma, enquanto para o pensar metafísico o conhecimento só é válido e fidedigno 

se for garantido através da construção de conceitos logicamente parametrados, e de uma 

privação da intimidade entre os homens e seu mundo, para a fenomenologia o conhecimento só 

é possível exatamente através da aceitação da intimidade entre eles (Frota, 1999). A 

fenomenologia, portanto, se baseia num pensamento filosófico, numa epistemologia que busca 

o fenômeno. Sendo assim, ela é um modo por meio do qual nos aproximamos daquilo que 

pretendemos investigar (Sodelli & Sodelli-Teodoro, 2011).  

A partir disso, é cabível citar aqui o conceito de fenômeno apontado por Heidegger 

(1927/2012) como sendo aquilo que se revela e que se mostra em si mesmo. Para o filósofo, a 

expressão “fenomenologia” significa um conceito de método. Segundo ele, a fenomenologia 

não caracteriza o quê dos objetos, mas sim o seu modo, isto é, o como dos objetos. A ontologia 

e a fenomenologia, dessa forma, caracterizam a própria filosofia em seu objeto e em seu modo 

de tratar. Dessa maneira, o sentido da palavra fenomenologia é diferente de designações como 

teologia, por exemplo, visto que essas remetem aos objetos de suas ciências em seu caráter 
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quididativo. Em vez disso, o termo fenomenologia diz respeito ao modo como é demonstrado 

e tratado o que por ela deve ser investigado. 

Rebouças (2015) ressalta que Heidegger questionou toda a tradição do pensamento 

metafísico e redimensionou o problema do ser. Para esse filósofo, o pensamento metafísico, ao 

tentar definir o ser, propiciou o seu esquecimento, visto que, nessa perspectiva, o ser sempre 

foi pensado como algo já dado. O pensamento heideggeriano, de acordo com Feijoo (2011), 

configura-se numa tentativa de “desobjetificação da existência humana” (p.34). Ao apresentar 

outra possibilidade de se pensar a existência, Heidegger traz consigo um discurso contrário ao 

discurso clássico da Psicologia. Termos psicologizantes como consciência e análise de si 

mesmo apresentam-se sob a tutela cientificista, onde imperam o ideal de verdade, transparência 

e método (Feijoo, 2011).  

Heidegger, em sua analítica da existência, denominou o modo de ser do homem, ou seja, 

nossa existência, de Dasein, que em português pode ser traduzido por presença, ser-aí e ser-no-

mundo. Essas expressões referentes a tal modo não dizem respeito a um local onde o ser é, mas 

enfatizam o caráter e a relação de co-constituição do homem e do mundo.  Para esse filósofo, o 

ser-em é um existencial e significa uma constituição de ser da presença. Com o ser-em, 

esclarece o autor: 

Não se pode pensar no ser simplesmente dado de uma coisa corpórea (o corpo vivo do 

humano) “dentro” de um ente simplesmente dado. O ser-em não pode indicar que uma 

coisa simplesmente dada está, espacialmente, “dentro de outra” porque, em sua origem, 

o “em” não significa de forma alguma uma relação espacial desta espécie; “em” deriva-

se de innan-, morar, habitar, deter-se; “an” significa: estou acostumado a, habituado a, 

familiarizado com, cultivo alguma coisa; possui o significado de colo, no sentido de 

habito e diligo... A expressão “sou” conecta-se a “junto”; “eu sou” diz, por sua vez: eu 

moro, detenho-me junto... ao mundo, como alguma coisa que, deste ou daquele modo, 

me é familiar. Como infinitivo de “eu sou”, isto é, como existencial, ser significa morar 

junto a, ser familiar com. O ser-em é, pois, a expressão formal e existencial do ser da 

presença que possui a constituição essencial de ser-no-mundo. (Heidegger, 1927/2012, 

p.100). 
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Ao explicitar, portanto, o uso dessa expressão (ser-em, ser-no-mundo), Heidegger 

chama a atenção para o sentido nela implícito de habitar, morar, deter-se junto ao mundo como 

algo familiar. O que o filósofo aponta nos permite fazer uma relação com o modo de habitar 

das pessoas em situação de rua, considerando que elas não possuem residência (ou possuem, 

mas nela não moram) e, mesmo assim, se sentem pertencentes a um espaço que não tem a 

referência da casa, do lar, mas que permite o habitar na medida em que as acolhe e se torna para 

elas uma possibilidade. Nessa perspectiva, essas pessoas habitam as ruas não apenas no sentido 

do senso comum de morar, mas, também, no sentido de, nesses espaços, existirem, serem; ou 

seja, nas ruas, essas pessoas não abandonam seu caráter de ser-aí, de ser-no-mundo, obviamente 

porque esse é o modo de ser constitutivo do humano.  

Ao afirmar isso, considero o conceito de existência, como empregado por Heidegger 

(2007). O filósofo afirma que apenas o homem existe, e que usa o termo existência e existir 

como expressão do ser do homem. Ele acrescenta que:  

O homem é ec-sistente, um sendo que sai de dentro de si mesmo. Em seu ser e durante 

seu ser, o homem é e está sempre, por assim dizer, fora de si mesmo. Ele se acha sempre 

com outro sendo e a partir daí é que retira a relação essencial consigo mesmo, exposto 

e aberto para o sendo em sua totalidade (Heidegger, 2007, p.186).  

 

A partir disso, podemos pensar que a existência possui um caráter de abertura para 

aquilo que lhe vem ao encontro, constituindo-se como um fundamento para o ser-aí, dada a 

impossibilidade de, sem ela (a existência), o ser-aí ser. Acerca dessa “essência”, o filósofo diz 

que: “a substância do homem é a existência e não o espírito enquanto síntese do corpo e alma” 

(Heidegger, 1927/2012, p.173). 

Ademais, cabe acrescentar que, para Heidegger (1927/2012, p.175), “o ser-em é ser-

com os outros”. O “com”, de acordo com o filósofo, é uma determinação da presença e deve 

ser entendido não como uma categoria, mas existencialmente. Isso significa dizer que sempre 

estamos em relação, que compartilhamos o mundo e somos copresença. E que essa relação 
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ontológica ocorre entre presenças, ou seja, o “outro” com quem me relaciono também possui a 

presença como modo de ser. Ainda sobre o ser-com, o filósofo afirma o seguinte: 

O ser-com determina existencialmente a presença, mesmo quando um outro não é, de 

fato, dado ou percebido. Mesmo o estar-só da presença é ser-com no mundo. Somente 

num ser-com e para um ser-com é que o outro pode faltar. O estar-só é um modo 

deficiente de ser-com, e sua possibilidade é a prova disso. Por outro lado, não se elimina 

o estar-só porque “junto” a mim ocorre um outro exemplar de homem ou dez outros.  A 

presença pode estar só mesmo quando esse e ainda outros tantos são simplesmente dados 

(p.177). 

 

Considerando o que aponta Heidegger sobre o ser-com, podemos dizer que as pessoas 

em situação de rua estabelecem novas relações nas ruas ao lidarem e conviverem umas com as 

outras que se encontram nas mesmas condições precárias de vida, compartilhando não apenas 

objetos, comida, bebidas, mas, também, suas histórias de vida, num contexto permeado por 

dificuldades vivenciadas por um grupo que se autoajuda e que é referenciado por essas pessoas 

como uma família. Além disso, vale mencionar o fato de, mesmo à distância, amigos, 

familiares, pessoas com as quais quem vive nas ruas já se relacionou em algum momento de 

sua vida continuarem “presentes” na existência de quem se encontra em situação de rua. Isso 

significa que somos constitutivamente ser-com independentemente da presença física do outro, 

de sua quantidade e da distância ou proximidade do mesmo. 

Os modos como nos relacionarmos uns com os outros e também com as coisas dizem 

respeito ao que Heidegger denomina de cuidado. Essa relação a que o filósofo se refere 

corresponde à relação existencial, a qual não pode ser objetivada nem entendida em seu sentido 

moderno e matemático. De acordo com o próprio Heidegger (2009, p.222): “a relação, com 

algo ou alguém, na qual eu estou, sou eu. (...) Sua essência fundamental é ser aproximado e 

deixar-se interessar, um corresponder, uma solicitação, um responder, um responder por 

baseado no ser tornado claro em si da relação”. Portanto, a relação existencial não se trata de 

uma relação dialética nem dicotômica, mas de uma relação que acontece a partir de no nosso 
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caráter constitutivo de ser-com. Ela ocorre quando nos fazemos presentes no sentido de estar 

junto, de nos aproximarmos e compreendermos os sentidos que na relação são desvelados. 

Proximidade, segundo Heidegger (2009, p.222), “significa sempre o modo de dizer respeito a, 

do poder-ser no sentido de ser afetado (...) Mais próximo é aquilo que traz para o poder-ser 

próprio”. Dessa forma, a proximidade não deve ser entendida quantitativamente, mas sim 

qualitativamente, no sentido de tornar próprio, de estar próximo de forma diferente, como 

aponta o filósofo. Considerando esse aspecto, a relação existencial a que Heidegger se refere 

implica na abertura que temos diante daquilo que nos vem ao encontro e que nos afeta. 

Essa acepção de relação existencial é importante ser esclarecida para que entendamos 

os modos como nos relacionamos uns com os outros e com as coisas, os quais correspondem 

ao cuidado. Ao fazer uma leitura desse conceito heideggeriano, Ferreira (2010) aponta que há 

uma diferenciação entre o cuidado que temos com as coisas e o cuidado que temos com os 

outros. Tal diferença fica evidente, segundo a autora, nos termos ocupação (Besorgen) e 

preocupação (Fürsorge). Ela explica que: 

Ocupação é o modo de cuidado do desvelamento do sentido na relação com as coisas 

simplesmente dadas. É na ocupação que cotidianamente, de início e na maioria das 

vezes, nós nos interpretamos. A ocupação é a relação mais básica, porque, antes de 

qualquer representação conceitual, já estamos no mundo numa relação de utensilidade. 

Já a preocupação é o cuidado na relação com os entes que têm o nosso mesmo modo de 

ser. A preocupação possui duas possibilidades extremas: a substituição e a anteposição. 

A substituição é um fazer pelo outro, dizer como o outro deve agir, retirando do outro o 

cuidado de si. A anteposição, pelo contrário, convoca o ser a se responsabilizar por sua 

existência, devolve o cuidado de si (p.35). 

 

Os modos do cuidado heideggeriano a que essa autora faz referência nos possibilita 

refletirmos sobre como eles ocorrem com as pessoas em situação de rua, levando em conta, 

nesse exercício, o contexto de vulnerabilidade e inospitalidade em que vivem essas pessoas. 

Nesse sentido, é certo que os diferentes modos de cuidado ocorrem independentemente do local 

em que moramos, visto que ele é constitutivo do ser e um dos existenciais. Porém, o cuidado 
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de si parece ser convocado pela situação de rua e imprescindível para a sobrevivência nesse 

contexto, considerando que nele as pessoas terão de tomar decisões a respeito de suas vidas que 

envolvem sua sobrevivência e permanência no âmbito das ruas, o que não significa dizer que 

os outros modos não sejam também vivenciados. 

Outro conceito importante de ser explicitado nesse trabalho, e que, inclusive, já foi 

mencionado anteriormente, é o conceito de mundo empregado por Heidegger. Somos seres 

lançados no mundo e na sua facticidade sem que isso se configure numa escolha para nós. É 

importante lembrar, assim como o faz Ferreira (2010), que o mundo, como momento estrutural 

constitutivo do ser-no-mundo, se refere a uma estrutura existencial e não ao continente espacial 

onde tudo se encontra. Também não diz respeito ao conjunto de todas as coisas. Essa autora 

acrescenta que apenas o Dasein possui um mundo. Segundo Heidegger (1927/2012, pp.111-

112): “Do ponto de vista ontológico, ‘mundo’ não é determinação de um ente que a presença 

em sua essência não é. ‘Mundo’ é um caráter da própria presença”. 

Sendo assim, ao falarmos de mundo não estamos nos referindo a algo externo ao 

homem, tampouco a um lugar onde as coisas acontecem, mas sim ao caráter da própria 

existência, considerando que não há separação entre o homem e o mundo, pois ambos 

coexistem. O homem, portanto, é mundo e no-mundo. Já o conceito de facticidade a que me 

referi anteriormente corresponde a um estar-lançado no mundo como abertura para aquilo que 

lhe vier ao encontro em seu horizonte de possibilidades. 

2.1. O habitar 

 

Pensar no habitar é algo que nos remete à ideia de moradia ou lugar. Entretanto, de 

acordo com a Analítica da Existência pensada pelo filósofo Martin Heidegger, habitar não 

significa meramente ter uma residência para morar. 

De acordo com Heidegger (1954/2012, pp.126-127): 
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Quando se fala em habitar, representa-se costumeiramente um comportamento que o 

homem cumpre e realiza em meio a vários outros modos de comportamento. 

Trabalhamos aqui e habitamos ali. Não habitamos simplesmente. Isso soaria até mesmo 

como uma preguiça e ócio. Temos uma profissão, fazemos negócios, viajamos e, a meio 

do caminho, habitamos ora aqui, ora ali. 

 

No entanto, o próprio filósofo esclarece no ensaio “Construir, habitar, pensar” que o 

habitar diz respeito ao modo de ser que constitui o homem e que se desvela mediante a 

familiaridade e o estranhamento com o mundo. Ainda nesse ensaio, Heidegger chama nossa 

atenção para o fato de somente nos parecer possível habitar o que é construído. O filósofo 

destaca que o construir a que ele se refere não diz respeito ao conceito utilizado na arquitetura 

nem nas técnicas de construção. Esse construir teria a habitação como objetivo. No entanto, ele 

argumenta e reflete que nem todas as construções são, de fato, habitações. Uma represa, uma 

ponte e uma estação ferroviária são alguns exemplos apontados pelo filósofo para dizer que não 

habitamos tudo o que construímos, embora possamos habitar esses espaços também. 

Curiosamente, Heidegger cita uma ponte como exemplo de uma construção que não 

habitamos. Porém, sabemos que pessoas em situação de rua utilizam pontes, viadutos e outros 

locais para se abrigarem. No entanto, o filósofo nos esclarece que tais construções fazem parte 

do âmbito de nosso habitar, âmbito este que vai além dessas construções sem restringir-se a 

uma habitação. Acerca disso, ele ainda afirma que: “As construções que não são uma habitação 

ainda continuam a se determinar pelo habitar uma vez que servem para o habitar do homem” 

(Heidegger, 1954/2012, p.126). A essa lista de construções que não são habitações, mas 

permanecem determinadas pelo habitar (se consideradas que servem ao habitar humano), 

podemos acrescentar a rua e seus diversos espaços, o que se configura na atualidade como um 

fato, visto que pessoas utilizam as ruas e seus espaços públicos como local de moradia e de 

sobrevivência. 
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Para ilustrar seu pensamento, Heidegger (1954/2012) utiliza mais alguns exemplos, 

como os seguintes: numa autoestrada, um motorista de caminhão está em casa, mesmo que ali 

não seja sua residência. Da mesma forma, uma tecelã está em casa na tecelagem, embora esta 

não seja sua habitação. Segundo ele, essas construções oferecem ao homem um abrigo e, nelas, 

o homem de certa maneira habita e não habita, caso por habitar entendamos tão-somente ter 

uma residência. Nesse sentido, entende-se que, para Heidegger (1954/2012, p.126), “construir 

não é, em sentido próprio, apenas meio para uma habitação. Construir já é em si mesmo 

habitar”. Ele acrescenta ainda que: “No sentido de habitar, ou seja, no sentido de ser e estar 

sobre a terra, construir permanece, para a experiência cotidiana do homem, aquilo que desde 

sempre é, como a linguagem diz de forma tão bela, ‘habitual’” (p.127). 

Dessa forma, o filósofo esclarece que as ideias de construir e de habitar ultrapassam 

aquelas empregadas em seus sentidos corriqueiros, desvelando nosso modo de ser e de existir 

no mundo. A partir, então, dessas reflexões empreendidas pelo filósofo sobre o habitar, ressalte-

se, em seu sentido ontológico, podemos dizer que a rua se configura como um local possível de 

ser habitado por pessoas que decidem nela morar, tornando-a um espaço não apenas de 

passagem, mas também de convivência e existência. 

E se a existência, para Heidegger, possui como estrutura fundamental o ser-no-mundo, 

perguntar pelo nosso ser implica perguntar pelo nosso ser-no-mundo, ou ainda, pelo modo como 

habitamos o mundo (Jesus & Ribeiro, 2007). Esses autores reforçam o pensamento do filósofo 

Heidegger (1954/2012) quando ele afirma que: 

A antiga palavra bauen (construir) a que pertence "bin", "sou", responde: "ich bin", "du 

bist" (eu sou, tu és) significa: eu habito, tu habitas. A maneira como tu és e eu sou, o 

modo segundo o qual somos homens sobre essa terra é o Buan, o habitar. Ser homem 

diz: ser como um mortal sobre essa terra. Diz: habitar. A antiga palavra bauen (construir) 

diz que o homem é à medida que habita (p.127).  
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Ainda em relação ao habitar para Heidegger, Teixeira (2006, p.60) afirma que: “A noção 

de habitar assume na fenomenologia-hermenêutica de Heidegger um estatuto ontológico na 

medida em que se mostrou como um modo de ser constitutivo do homem, cuja manifestação 

dá-se entre uma familiaridade e um estranhamento com o mundo”. 

Sobre essa estranheza, Heidegger (1927/2012) afirma que ela ocorre na angústia, o que 

diz da indeterminação em que a presença se encontra: o nada e o “em lugar nenhum”. Heidegger 

(1927/2012, p. 255) ainda acrescenta que: 

Estranheza significa, porém, igualmente, “não sentir-se em casa”. Na primeira indicação 

fenomenal da constituição fundamental da presença e no esclarecimento do sentido 

existencial do ser-em, por oposição ao significado categorial da “interioridade”, 

determinou-se o ser-em como habitar em..., “estar familiarizado com...”. [...] A angústia 

[...] retira a presença de seu empenho decadente no “mundo”. Rompe-se a familiaridade 

cotidiana. A presença se singulariza, mas como ser-no-mundo. O ser-em aparece no 

“modo” existencial de não sentir-se em casa. 

 

Sendo assim, pode-se dizer que existencial e ontologicamente esse não sentir-se em casa 

deve ser entendido como o fenômeno mais originário, tendo em vista que a angústia como 

existencial e disposição não é algo simplesmente dado, mas um modo próprio da presença 

fática, como o próprio filósofo aponta em sua obra Ser e Tempo. 

Ao abordar a noção de habitar para Heidegger, podemos relacioná-la ao pensamento de 

alguns autores a respeito do ethos. De acordo com Figueiredo (2015), no plano etimológico, 

ethos diz respeito tanto aos costumes e hábitos como à morada. Hábitos e habitações, observa 

o autor, compartilham a mesma raiz. Nesse sentido, Safra (2004) afirma que ethos se refere às 

condições fundamentais que tornam possível ao ser humano morar, estar e se constituir como 

um habitante no mundo humano. Para esses autores, portanto, o ethos se constitui como a 

morada e o modo do homem habitar o mundo. 
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A respeito dessa habitação do homem no mundo, Heidegger (1954/2012, p.130) afirma 

que ela ocorre a partir de uma quadratura que corresponderia à terra, ao céu, aos deuses e aos 

mortais. O filósofo afirma que: 

Em habitando, os mortais são na quadratura. O traço fundamental do habitar é, porém, 

resguardar. Salvando a terra, acolhendo o céu, aguardando os deuses, conduzindo os 

mortais, é assim que acontece propriamente um habitar. Acontece enquanto um 

resguardo de quatro faces da quadratura. Resguardar diz: abrigar a quadratura em seu 

vigor de essência. 

 

Habitar possui, portanto, o sentido de resguardar-se junto às coisas, sendo esse 

considerado por Heidegger o seu traço mais característico. Vale assinalar que esse estar 

próximo às coisas não é medido de acordo com a proximidade física de algo, mas sim a partir 

da trama de significados e sentidos que as coisas guardam em si, ou seja, envolve um demorar-

se junto às coisas, como aponta Heidegger. 

Considerando, então, o sentido ontológico e existencial do habitar que aqui vem sendo 

exposto, pode-se dizer que ele diz respeito à experiência de um pertencimento e enraizamento. 

Além disso, a noção de habitar está relacionada à familiaridade ou estranheza que temos com 

as coisas e com o mundo, revelando os sentidos que atribuímos a nossa existência. Dessa 

maneira, o habitar desvela-se no nosso modo de ser e de existir no mundo. É nesse sentido que 

o habitar é empregado nesse trabalho, e é com vistas à tentativa de sua compreensão e de quais 

sentidos as pessoas que experienciam a situação de rua atribuem ao seu habitar, que essa 

pesquisa foi empreendida. 
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3. Método 
 

Essa é uma pesquisa de desenho fenomenológico-existencial heideggeriano. Para 

Heidegger (2009, p.143), “método significa o caminho no qual o caráter do campo a ser 

conhecido é aberto e limitado”. Nessa fala, Heidegger aponta o caráter de abertura desse método 

e diz que nele há limitações. Fica claro também que, para o filósofo, o método de uma pesquisa 

é estabelecido a partir dela, ou seja, de sua realização. Dessa forma, o método é um caminho 

que se torna conhecido à medida que é percorrido. Essa abertura e flexibilidade, no entanto, não 

diz de um “fazer de qualquer maneira”, mas considera algumas peculiaridades dos fenômenos 

investigados, os quais não são passíveis de previsão nem de nenhuma forma de enquadramento, 

determinação e objetificação. 

Nesse sentido, Cardinalli (2015) acrescenta que a proposição heideggeriana para o 

método de estudo dos fenômenos humanos difere da ciência natural moderna pelo fato de 

estabelecer uma outra via de aproximação dos fenômenos humanos, a qual não se compromete 

com a noção de objetividade do objeto de estudo nem com os critérios estabelecidos por essa 

ciência. Portanto, como essa autora aponta, utilizar-se desse método para o desenvolvimento de 

pesquisas implica numa outra forma de olhar para os fenômenos. 

Heidegger (1927/2012) conceitua fenômeno como sendo aquilo que se revela e que se 

mostra em si mesmo. Para o filósofo, a expressão “fenomenologia” significa um conceito de 

método. Segundo ele, a fenomenologia não caracteriza o quê dos objetos, mas sim o seu modo, 

isto é, o como dos objetos. Isso deixa clara a noção de processualidade e relatividade, nas quais 

ancora-se esse método. 

Ainda acerca desse método de investigação, é válido assinalar e esclarecer alguns 

aspectos importantes de serem considerados nesse trabalho, visto que sua compreensão é 
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fundamental para o entendimento de como ocorre o processo de análise numa pesquisa dessa 

natureza e em que estruturas ele se baseia. A respeito disso, Barbosa (1998, p.03) afirma que: 

A investigação fenomenológica de Heidegger é de caráter ontológico, isto é, busca as 

determinações essenciais do ser dos entes. Dessa maneira, pretende sempre situar-se 

aquém do plano empírico ou ôntico (dos entes) e constituir-se na condição de 

possibilidade do mesmo. Assim, as estruturas ontológicas explicitadas na análise do 

dasein (como ocupação, disposição, compreensão, discurso) não devem ser confundidas 

com aqueles que seriam os seus correlatos ônticos ou empíricos (afeto, desejo, 

conhecimento, linguagem) - na verdade, tais estruturas são a fundamentação existencial 

dos mesmos. 

 

Considerados tais aspectos, faz-se importante esclarecer também, assim como o faz 

Cabral e Morato (2013), que, em relação à fenomenologia, há várias articulações metodológicas 

possíveis, o que torna relevante a indicação da referência teórica considerada. Essas autoras 

acrescentam que o modo fenomenológico de produção de conhecimento foi inaugurado, de 

forma mais sistemática, por Husserl. Esse método implicou numa ruptura com a tradição 

epistemológica em fins do século XIX, a qual se baseava na separação entre sujeito e objeto.  

A fenomenologia husserliana, portanto, provocou desdobramentos no campo da 

compreensão epistemológica, permitindo que vários pensadores, a partir dela, pudessem 

produzir compreensões, numa perspectiva fenomenológica, relativas ao processo de 

conhecimento, à existência humana e ao mundo. Dentre esses pensadores, destaca-se 

Heidegger, que ao tomar a questão do ser e da verdade em seu aspecto existencial, e não apenas 

epistemológico, rompeu com a tradição metafísica de conhecimento (Cabral & Morato, 2013). 

Apesar disso, é preciso enfatizar que Heidegger nunca investiu contra a técnica e não 

propôs o abandono ingênuo da metafísica. O filósofo procurou, de forma crítica, considerar a 

ausência de reflexão sobre a técnica na era moderna (Barreto, 2013). O próprio filósofo afirmou 

que “não se trata de hostilidade contra a ciência como tal, mas sim da crítica à falta de reflexão 

com relação a si mesma que nela predomina”, esclarece Heidegger (2009, p.132). 
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Acerca da analítica existencial, Heidegger (1927/2002) afirma que seus esforços 

caminham na direção de um objetivo: o de achar uma possibilidade de resposta para a questão 

do sentido do ser. Considerando isso, torna-se claro que a hermenêutica heideggeriana se refere 

a uma ontologia. Nessa perspectiva, e ainda de acordo com Heidegger (1927/2012, p.75): 

A fenomenologia é a via de acesso e o modo de comprovação para se determinar o que 

deve constituir tema da ontologia. Ontologia só é possível como fenomenologia. O 

conceito fenomenológico de fenômeno propõe, como o que se mostra, o ser dos entes, 

o seu sentido, suas modificações e derivados. Pois, o mostrar-se não é um mostrar-se 

qualquer e, muito menos, uma manifestação. O ser dos entes nunca pode ser uma coisa 

“atrás” da qual esteja outra coisa “que não se manifesta”. “Atrás” dos fenômenos da 

fenomenologia não há absolutamente nada. Contudo, aquilo que deve tornar-se 

fenômeno pode velar-se. A fenomenologia é necessária justamente porque, numa 

primeira aproximação e na maioria das vezes, os fenômenos não estão dados. O conceito 

oposto de “fenômeno” é o conceito de encobrimento. 

 

Para Heidegger, portanto, a ontologia só se torna possível como fenomenologia. Esta 

seria o meio necessário para a investigação daquilo que não aparece de imediato, isto é, daquilo 

que não está dado. Considerando essa estreita relação e interdependência, o filósofo aponta que 

ambas as disciplinas (fenomenologia e ontologia) são se constituem como distintas da filosofia. 

De acordo com Rebouças (2015), a ontologia heideggeriana não foi idealizada pelo 

filósofo para ser usada num contexto de pesquisa. Porém, um esforço vem sendo realizado por 

algumas estudiosas da fenomenologia existencial heideggeriana a fim não de sistematizar um 

método de pesquisa, mas, de “dialogar com a hermenêutica de modo a ter, assim como propõe 

Heidegger, um novo olhar sobre os fenômenos” (p.98). Algumas das autoras a que Rebouças 

(2015) faz referência são: Critelli (1996), Feijoo (2010), Dutra (2002), Frota (2010), Azevedo 

(2013) e Maux (2014). A essa lista, acrescento os estudos de Oliveira (2014) e Cunha (2015). 

Dessa forma, Rebouças (2015) ressalta que a fenomenologia hermenêutica não é utilizada como 

teoria aplicada a um estudo científico, ao invés disso, ela torna possível uma reflexão a partir 

de pressupostos ontológicos, e não metafísicos. Foi a partir dessa perspectiva de promover um 
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diálogo com a experiência das pessoas em situação de rua, à luz da hermenêutica heideggeriana, 

que esse estudo foi realizado. 

Esse trabalho, então, ancora-se na fenomenologia-existencial de Heidegger, que 

compreende o homem como um Dasein, um ser-aí, ser-no-mundo. Segundo Heidegger (2009, 

p.263) “exige-se do pesquisador justamente isso, o mais difícil, a passagem do projeto do 

homem como ente vivo dotado de razão para ser homem como Dasein”. Ver o homem dessa 

perspectiva, como um Dasein, significa não considerá-lo como um ente apartado do mundo em 

que vive, mas, ao contrário, implica em reconhecer que não há separação alguma entre eles. 

Com esses aspectos em vista, a escolha do pesquisador por essa perspectiva de 

investigação considerou a coerência entre os objetivos desse trabalho e a possibilidade de 

alcançá-los por meio do método fenomenológico-existencial. 

Além disso, também foi considerada a afirmação de Dutra (2002) sobre a utilização 

desse método quando se pretende investigar e compreender a experiência do outro. Essa autora 

diz que, nesses casos, esse método é o mais apropriado, tendo em vista que, ao falar de sua 

experiência, a pessoa não se limita apenas a informar fatos e acontecimentos de sua vida, mas, 

para além disso, a pessoa experiencia uma maneira de existir com-o-outro, compartilhando, 

dessa forma, o seu ser-com-o-outro. Portanto, como esse estudo pretendeu compreender os 

sentidos atribuídos por pessoas em situação de rua a sua experiência de vida nesse contexto, a 

escolha por esse método foi apropriada às finalidades da pesquisa. 

Na concepção heideggeriana, a compreensão de algo não é definitiva e possui em si o 

caráter de provisoriedade, pois, como afirma o próprio filósofo: “enquanto existência, 

compreensão é primordialmente porvir, no poder-ser de qualquer projeto” (Heidegger, 

1927/2002, p.134). Essa fala esclarece a indeterminação e o constante vir-a-ser da existência e, 

sendo existência compreensão, esse caráter de indeterminação e mutabilidade também está 

presente na compreensão. Para o filósofo, então, o termo compreensão designa um existencial 
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que não diz respeito a um tipo de conhecimento específico, diferente, por exemplo, de 

explicação e conceitualização. Compreensão também não se refere a um conhecimento em 

geral. Heidegger explica que: 

Apreendida de modo existencialmente originário, compreensão significa: ser, 

projetando-se num poder-ser, em função do qual a pre-sença sempre existe. A 

compreensão abre o poder-ser próprio de uma tal maneira que, compreendendo, a pre-

sença, de algum modo, sempre sabe a quantas ela anda consigo mesma. Esse “saber” 

não significa, contudo, a descoberta de um fato mas o manter-se numa possibilidade 

existenciária (Heidegger, 1927/2002, pp.132-133). 

 

Sendo assim, para Heidegger, compreender significa projetar-se nas possibilidades de 

ser-no-mundo, ou seja, compreender é existir como possibilidade. Dessa forma, somos 

compreensão, de maneira que a exercemos o tempo inteiro num constante e incessante 

movimento que Heidegger denomina de círculo hermenêutico. 

Para o filósofo, “o ente em que está em jogo seu próprio ser como ser-no-mundo possui 

uma estrutura de círculo ontológico” (Heidegger, 1927/2012, p.215). Nesse círculo 

hermenêutico nos encontramos, como ente temporal, falante, capaz de discurso e de 

compreender-se e interpretar-se, “abrindo-nos sempre ao mundo, na situação de intérpretes para 

os quais nada é indiferente e tudo adquire imediato sentido...” (Nunes, 2010, p.271). Daí a 

intrínseca circularidade da interpretação hermenêutica heideggeriana que nos permite dizer que 

toda interpretação é fundada no compreender. 

Acerca desse processo compreensivo, que ao mesmo tempo é interpretativo, Heidegger 

(1927/2012, p.211) afirma que: “a interpretação nunca é apreensão de um dado preliminar, 

isenta de pressuposições”. O filósofo explica que: 

A interpretação funda-se sempre numa visão prévia, que “recorta” o que foi assumido 

na posição prévia, segundo uma possibilidade determinada de interpretação. O 

compreendido, estabelecido numa posição prévia e encarado numa “visão previdente” 

(vorsichtig) torna-se conceito através da interpretação. A interpretação pode haurir 

conceitos pertencentes ao ente a ser interpretado a partir dele mesmo, ou então forçar 

conceitos contra os quais o ente pode resistir em seu modo de ser. Como quer que seja, 

a interpretação sempre já se decidiu, definitiva ou provisoriamente, por uma 
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determinada conceituação, pois está fundada numa concepção prévia (Heidegger, 

1927/2012, p.211). 

 

Então, considerando o que Heidegger nos diz sobre como ocorre o círculo hermenêutico, 

pode-se dizer que compreensão e interpretação não ocorrem de forma isolada ou dicotômica, 

mas sim contínua e simultaneamente, durante todo o processo de pesquisa. A interpretação, 

então, nesse processo, não é algo que ocorre apenas após a compreensão, pois, ao 

compreendermos a experiência do outro, concomitantemente interpretamos tal experiência a 

partir do conhecimento que temos a respeito dela, das nossas pressuposições, do contexto de 

vida em que estamos inseridos e das nossas afetações. Dessa forma, como aponta Heidegger 

(1927/2004), simultaneamente a posição prévia e a visão prévia delineiam a conceituação, ou 

seja, a concepção prévia para a qual se devem direcionar todas as estruturas ontológicas. 

Vale dizer que a relatividade e provisoriedade envolvidas no processo compreensivo e 

interpretativo não se configura como uma “falha” da interpretação hermenêutica. De acordo 

com o próprio Heidegger (2009, p.249), “o círculo hermenêutico não constitui uma falta, mas 

sim é o propriamente positivo do Dasein do homem. Motivo: ‘Movimento’, aquilo que me 

interpela, não efetiva, não opera”. Diante, portanto, da impossibilidade de apreensão e 

determinação do modo de ser do homem, dá-se a constância da circularidade da compreensão 

e da interpretação. 

Da perspectiva existencial, “a fala é igualmente originária à disposição e ao 

compreender” (Heidegger, 1927/2012, p.223), o que a coloca na base de toda interpretação e 

enunciado. Assim, a fala é o fundamento ontológico-existencial da linguagem. Segundo o 

filósofo, somos na linguagem e pela linguagem (Heidegger, 2004).  

Além disso, Heidegger (1927/2012) esclarece que o nexo da fala com o compreender e 

a compreensibilidade evidencia-se por meio de uma possibilidade existencial ligada à fala: a 

escuta. E, com base nessa possibilidade, torna-se possível ouvir. Portanto, alguém só pode ouvir 
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onde ocorre a possibilidade existencial de fala e escuta. O ouvir, de acordo com o filósofo, 

possui o modo de ser de uma escuta compreensiva, isto é, “trata-se de um fenômeno ainda mais 

originário do que aquilo que a psicologia determina ‘numa primeira aproximação’ como 

escutar, ou seja, a sensação de sons e a percepção de tons” (p.226). 

Portanto, numa pesquisa fenomenológico-existencial, faz todo sentido atribuir 

importância à fala dos sujeitos, tendo em vista que, para o filósofo Heidegger, ela se constitui 

como o fundamento ontológico-existencial da linguagem e articulação da compreensibilidade. 

Diante disso, mediante as narrativas de suas experiências, as pessoas podem (re)vivê-las e, 

assim, atribuir a elas novos sentidos. 

Como esse trabalho se propôs a compreender os sentidos que pessoas em situação de 

rua atribuem a sua experiência de viver nas ruas, vale esclarecer que, nesse estudo, o termo 

sentido é utilizado tendo como referência a acepção heideggeriana. De acordo com Heidegger 

(1927/2002): “sentido é o contexto no qual se mantém a possibilidade de compreensão de 

alguma coisa, sem que ele mesmo seja explicitado ou, tematicamente, visualizado” (p.117-118). 

Portanto, para o filósofo, sentido é aquilo em que se fundamenta a compreensibilidade de 

alguma coisa, ou seja, Heidegger nomeia sentido como aquilo que pode ser articulado na 

interpretação, isto é, aquilo que se articula na abertura compreensiva (Heidegger, 1927/2012). 

Atribuir sentido a algo ou a uma experiência diz respeito, então, à sua compreensão. Aqui vale 

ressaltar o caráter de provisoriedade e singularidade no desvelamento de sentidos. 

 

3.1. Procedimentos metodológicos  

 

Antes de ir a campo, entrei em contato com uma das equipes do Consultório na Rua para 

acompanhar suas atividades em campo e, assim, me aproximar das pessoas e divulgar a 
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pesquisa; porém, por motivos de organização da própria equipe que estava, na época, passando 

por um momento de transição e de mudança de profissionais, não foi possível acompanhá-la. 

Inicialmente, tentei entrevistar pessoas em situação de rua nos locais em que elas se 

encontravam, como, por exemplo, na Praça Augusto Severo, localizada no bairro da Ribeira em 

Natal/RN. Porém, percebi que não bastava ir a esses locais para entrar em contato com essas 

pessoas, era preciso me aproximar delas de outra forma, já que algumas das minhas tentativas 

de abordá-las não foram bem-sucedidas, pois as pessoas não se identificavam como pessoas em 

situação de rua e demonstravam desconfiança na minha abordagem, possivelmente pelo fato de 

não me conhecerem e eu aparecer com um documento, o TCLE, e um gravador pedindo para 

elas falarem sobre suas vidas e sua experiência nas ruas. Isso me levou a rever e mudar as 

formas que eu estava utilizando para me aproximar dessas pessoas. 

Como eu sabia que elas costumam se reunir na frente do Albergue Municipal de Natal, 

localizado na Rua Princesa Isabel - bairro Cidade Alta, decidi fazer a pesquisa lá, pois, 

estabelecendo um local apenas para a as idas a campo e a realização das entrevistas, eu 

conseguiria me tornar “conhecido” e visto com certa frequência por essas pessoas, o que 

contribuiria para a diminuição da desconfiança delas, tornando possível sua contribuição e 

participação. Então, o campo da pesquisa foi escolhido por conveniência. 

É interessante citar que, apesar de me estabelecer em apenas um local para a realização 

da pesquisa, todas as vezes que fui a campo tive que me apresentar às pessoas como se estivesse 

indo pela primeira vez, pois a maioria delas não se fixa num lugar apenas das ruas, mas 

transitam por diversas regiões da cidade. Tal mobilidade ocorre, às vezes, dentro do território 

de um mesmo bairro. Então, devido a esse fato, sempre havia pessoas novas para me apresentar, 

embora eu já fosse conhecido de algumas delas. 
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3.2. A inserção no campo da pesquisa 

 

A abordagem às pessoas em situação de rua era feita da seguinte forma: em frente ao 

Albergue Municipal, eu chegava e me apresentava a elas como pesquisador da UFRN e dizia 

do que tratava a minha pesquisa numa linguagem acessível à população em questão. Nos dias 

em que dispunha de mais tempo, por não estar entrevistando nenhuma pessoa, conversava com 

algumas delas que lá se encontravam, pois geralmente elas ficam em grupos, enturmadas na 

frente do Albergue, conversando, bebendo, fumando, trabalhando e dormindo enquanto 

aguardam o horário de entrada na instituição. Mas nem todas as pessoas que ficam nesse local 

dormem no Albergue, o que torna esse espaço um local de convivência e encontro para as 

pessoas em situação de rua que dele fazem uso. 

Geralmente, não havia recusas com relação a participar da pesquisa, porém houve 

recusas acerca da gravação e da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Em algumas ocasiões, as pessoas se dispuseram a participar do estudo, mas não consentiram a 

gravação. Isso aconteceu durante a realização do estudo piloto. As pessoas não consideravam 

necessárias a gravação em áudio e a assinatura do Termo para falarem sobre suas experiências, 

outras disseram que não tinham acesso à internet nem a telefone para entrar em contato, caso 

necessário, referindo-se ao que constava no texto do documento. Após essas recusas e as 

explicações plausíveis dadas por quem se recusava, decidimos retirar a obrigatoriedade da 

gravação e, consequentemente, a assinatura do Termo de Gravação de Áudio. 

Com a recorrência dessa situação, decidimos tornar obrigatória apenas a assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), por esse ser um importante instrumento 

protocolar de realização de estudos e comprovação de que as normas relacionadas à ética da 

pesquisa com seres humanos estavam sendo rigorosamente seguidas, embora saibamos que isso 
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implica muito mais uma postura do pesquisador do que apenas o que se descreve num 

documento legal. 

As recusas da gravação em áudio das entrevistas e da assinatura do TCLE nos 

convocaram à reflexão sobre sua real necessidade numa pesquisa fenomenológica, tendo em 

vista que a experiência vivenciada entre o pesquisador e as pessoas colaboradoras do estudo 

tem muito mais importância do que a sua forma de registro. O fato é que essa pesquisa foi feita 

sem gravações em áudio, o que demonstra que a não utilização de gravações não impossibilitou 

em nenhum momento a exequibilidade do estudo. Ao contrário, mostrou que esse tipo de 

pesquisa requer a utilização de outros procedimentos metodológicos que não são aqueles usados 

pela pesquisa tradicional, rompendo com pressupostos acadêmicos e da própria Psicologia. 

Portanto, foi necessário considerar, na prática, os pressupostos que tínhamos como 

embasadores desse estudo, como, por exemplo, o de que, apesar do planejamento, o contexto 

do campo e a experiência das pessoas é que diriam como o processo da pesquisa deveria ter 

seguimento. Além disso, foi considerada também a ideia de abertura do Dasein, do ser-no-

mundo. Nesse sentido, as especificidades do campo, a vivência da experiência pelo pesquisador 

e o que os participantes demandaram nos levaram a empreender tais mudanças.  

3.3. Aspectos éticos 

 

Essa pesquisa seguiu as diretrizes que regem a Resolução 196, de 10 de outubro de 1996, 

do Conselho Nacional de Saúde do Governo Federal do Brasil. E foi aprovada pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP/UFRN – CAAE: 

53303916.6.0000.5537). Destaca-se, porém, que as preocupações éticas do pesquisador não se 

restringiram tão-somente à submissão e à aprovação do comitê, pois, além disso, teve-se o 

intuito de não lançar um olhar para essas pessoas apenas como possíveis participantes de uma 
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pesquisa. Dessa forma, foi dada atenção aos modos de aproximação, de acolhimento e 

compreensão dos fenômenos que pretendeu-se analisar nessa pesquisa. 

 

3.4. Critérios de inclusão e exclusão 

 

Os critérios de inclusão para participação nessa pesquisa foram: estar em situação de 

rua, ser uma pessoa adulta e demonstrar interesse e disposição para participar do estudo. Quanto 

aos critérios de exclusão, crianças e adolescentes em situação de rua não foram entrevistadas. 

Tal critério considerou o fato de crianças e adolescentes em situação de rua nem sempre estarem 

acompanhadas dos pais/responsáveis para que esses dessem o devido consentimento e a 

autorização para a participação do menor de idade no estudo. Sendo assim, por demandar uma 

metodologia de pesquisa diferenciada, dadas as suas peculiaridades, a população infantil e 

adolescente em situação de rua não foi contemplada nesse estudo. 

Por se tratar de um grupo populacional bastante heterogêneo, o pesquisador responsável 

pelo estudo achou conveniente e interessante para a consecução dos objetivos da pesquisa não 

haver qualquer restrição à faixa etária (contanto que fossem pessoas em idade adulta) nem ao 

gênero dos sujeitos que desejassem participar da pesquisa, podendo ser colaboradora qualquer 

pessoa que estivesse em situação de rua e assim se autodeclarasse e demonstrasse interesse e 

disposição para participar do estudo. Essa decisão levou em consideração, também, o fato de 

ser intento do estudo investigar quais são os sentidos que pessoas em situação de rua atribuem 

a sua vivência nesse contexto, independente de gênero, etnia e nacionalidade dos participantes, 

interessando à pesquisa a compreensão dos sentidos anteriormente mencionados.  
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3.5. Participantes 

 

Os participantes dessa pesquisa foram uma mulher de 25 anos e um homem de 42 anos. 

Ambos são norte-riograndenses e foram entrevistados em frente ao Albergue Municipal de 

Natal, instituição de acolhimento para pessoas em situação de rua. Com relação ao tempo de 

situação de rua, o homem estava enfrentando essa situação há cerca de 3 anos (não soube 

precisar) e a mulher estava na rua há quinze dias. 

 

3.6. Os recursos metodológicos: a entrevista narrativa e o diário de bordo 

 

A escolha da utilização da entrevista narrativa como um recurso metodológico nessa 

pesquisa deveu-se ao fato de, por meio dela, ser possível aproximar-se da experiência do outro. 

Então, por ser capaz de proporcionar o acesso à experiência, como aponta Dutra (2002), sua 

utilização é coerente com a proposta dessa investigação de compreender os sentidos atribuídos 

por pessoas às suas vivências nos espaços públicos das ruas.  

A narrativa, por considerar a dimensão do mundo vivido, nos possibilita nos aproximar 

do outro, de maneira que não percamos a principal característica que o distingue no mundo, 

que é a existência. Essa é fluida, processual, e ao mesmo tempo em que é semelhante, é também 

distinta de todos os outros. Dessa forma, tal fato anula a possibilidade de explicações mediante 

verdades estáticas que seriam aplicáveis a todos os seres (Dutra, 2002). 

A experiência da narrativa é também uma experiência de quem se dispõe a escutá-la, ou 

seja, na medida em que a experiência do sujeito se abre para o ser-com, isso nos coloca como 

parte dela. Não se trata, portanto, de um pesquisador que ouve a história “de longe”, analisa-a 

e a interpreta logicamente, mantendo uma postura de estar “de fora” observando a experiência 

do sujeito. Nossos afetos e disposição afetiva atuam na experiência da narrativa, por isso o 
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pesquisador não adota a postura de alguém indiferente ou inatingível na ocorrência da situação 

em questão (Dutra, 2002). 

Outro recurso utilizado nesse estudo foi o diário de bordo. Nesse diário constam as 

minhas impressões, expressões observadas, falas e tudo o mais que eu consegui perceber e 

apreender no contexto do campo. Essas redações compuseram material para a análise e 

interpretação a partir dos sentidos que vieram a emergir. A redação do diário de bordo e das 

entrevistas realizadas foi feita em casa nos dias de ida a campo. 

 

3.7. Entrevistas 

 

Com relação ao número de entrevistas, estavam previstas para serem realizadas 5 

entrevistas inicialmente, porém foram realizadas 4 para o estudo piloto e, posteriormente, mais 

3. Dessa forma, foram feitas 7 entrevistas, mas apenas 2 dessas foram analisadas de forma mais 

aprofundada devido ao tempo de duração da pesquisa de mestrado. Foram escolhidas as 

entrevistas que mais me afetaram e que mais se aproximavam dos objetivos da pesquisa, ou 

seja, as duas escolhidas foram as que tinham os relatos mais pertinentes à discussão e reflexão 

do que o estudo propõe.  

As entrevistas duraram o tempo suficiente para serem realizadas e não ultrapassaram o 

tempo de 2 horas. Algumas tiveram uma duração maior, e isso dependia da disponibilidade e 

disposição da pessoa entrevistada para falar sobre sua experiência de vida nas ruas. O contato 

com as pessoas ocorria nas idas a campo. Dessa forma, as entrevistas não foram agendadas e 

ocorreram no local onde as pessoas se encontravam e se sentiam à vontade para a sua realização. 
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4. A análise e interpretação das entrevistas 
 

Duas, das 7 entrevistas realizadas, foram interpretadas hermeneuticamente a partir da 

leitura e reflexão de seu conteúdo, num constante e importante diálogo entre o material e as 

referências concernentes à temática da população em situação de rua e à fenomenologia-

existencial heideggeriana. 

A análise do conteúdo das entrevistas desse estudo seguiu a seguinte ordem: realização 

das entrevistas, redação das entrevistas e do diário de bordo, leitura do conteúdo das entrevistas 

e das impressões constantes no diário de bordo, interpretação hermenêutica, diálogo com as 

referências concernentes à temática da população em situação de rua e à fenomenologia-

existencial heideggeriana, e composição de texto narrativo compreensivo acerca da análise 

empreendida. 

É importante ressaltar que, apesar de ter sido descrita uma ordem para a análise do 

conteúdo das entrevistas e do diário de bordo, essa análise ocorreu simultaneamente à realização 

do estudo, visto que, para a perspectiva fenomenológica-existencial heideggeriana, 

interpretação e compreensão andam juntas e correspondem a um processo que começa a se dar 

antes mesmo da ida a campo.  

Considerando isto, a análise e interpretação do material desse estudo foi feita a partir de 

leituras, tanto do relato das entrevistas e do diário de bordo quanto de textos referentes à 

fenomenologia-existencial heideggeriana e à temática da população em situação de rua, como 

já mencionado. À medida que ocorria minha inserção em campo e meu contato com as pessoas 

em situação de rua, essas leituras me possibilitaram reflexões, questionamentos e afetações, 

pois muito do que eu encontrava no contexto das ruas aparecia na literatura, mas, a meu ver, 

faltava nos trabalhos lidos a indagação ou proposição de discussão sobre como é para as pessoas 

em situação de rua existir nessa condição. 
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Além das leituras, o contato com a realidade vivenciada pelas pessoas entrevistadas 

possibilitou a ampliação das minhas possibilidades de compreensão do fenômeno, tendo em 

vista que minhas idas a campo e as relações que estabeleci com as pessoas em situação de rua 

me proporcionaram um conhecimento mais aprofundado de algumas das suas dificuldades, 

modos de vida e estratégias de sobrevivência. Essa forma de conhecer é diferente de tomar 

ciência desse assunto somente a partir de leituras. Dessa forma, ter ido a campo foi importante 

não apenas para contactar as pessoas em situação de rua no seu contexto de vida, mas, também, 

por ter me proporcionado essa aproximação tanto com as pessoas participantes do estudo quanto 

com a realidade que elas vivenciam no seu cotidiano. 

Por vezes, algumas compreensões surgiram durante a entrevista, noutras vezes, elas me 

ocorreram quando eu estava lendo o material da pesquisa ou em situações como numa aula, por 

exemplo. Isso demonstra que a tarefa da interpretação é contínua e não há uma definição de 

tempo ou circunstância para que ela aconteça.  

Nessa perspectiva, vale dizer que não bastou ter ido a campo ou ter lido o material da 

pesquisa para que fossem feitas sua análise e interpretação. Foi necessário implicar-se, tendo 

em vista que a pesquisa tratou de um tema que envolve o sofrimento humano e que nos convoca 

a pensar sobre a existência das pessoas que vivem nas ruas. Isso demanda um olhar de cuidado, 

uma atitude de respeito com os participantes, suas histórias de vida, ou seja, um trabalho que 

pretendeu compreender os sentidos que pessoas atribuem a sua experiência de vida nas ruas a 

partir de uma leitura fenomenológica, implica necessariamente uma mudança de postura diante 

dos fenômenos que se apresentarem no decorrer de sua realização, sendo fundamental, nesse 

processo, a adoção de uma postura fenomenológica coerente com os aspectos propostos pela 

fenomenologia-existencial. 

Nessa perspectiva, foi preciso adotar uma postura de retração e aceitação das diferenças 

para que ideias e valores não se tornassem obstáculos para a necessária abertura do pesquisador 
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no ato da compreensão e interpretação da experiência dos participantes. Dessa maneira, 

interpretar hermeneuticamente implicou abertura, reflexão e construção conjunta de sentidos 

para a experiência investigada, o que significa dizer que a interpretação hermenêutica é possível 

a partir de uma postura de abertura do pesquisador para o encontro com a alteridade, suas 

diferenças e sua diversidade. 

Os participantes da pesquisa atribuíram sentidos e significados às suas experiências de 

“morar” nas ruas por meio do discurso, ou seja, da linguagem. Tais sentidos foram desvelados 

por meio da fala e compreendidos e interpretados pelo pesquisador no ato das entrevistas e, 

posteriormente, durante a análise do material que compunha o trabalho de campo. Nesse 

sentido, o processo analítico e interpretativo considerou o caráter de mutabilidade e 

provisoriedade das possibilidades de compreensão, de interpretação e dos sentidos desvelados. 

Não tendo sido, portanto, objetivo desse estudo identificar um sentido caracterizador ou 

definidor da experiência de vida nas ruas para as pessoas entrevistadas; pois, se assim o fosse, 

haveria incongruência com a perspectiva fenomenológico-existencial da provisoriedade dos 

sentidos que atribuímos as nossas experiências. 

Segundo Heidegger (1927/2002, p.181): “a análise da historicidade da pre-sença busca 

mostrar que esse ente não é ‘temporal’ porque ‘se encontra na história’ mas, ao contrário, que 

ele só existe e só pode existir porque, no fundo de seu ser, é temporal”. Ressaltando, portanto, 

o caráter da temporalidade do Dasein, e a importância de não o considerarmos um ser natural, 

porém histórico, na análise empreendida nesse estudo, considerou-se a visão de mundo e de 

homem do pesquisador e dos participantes, bem como suas ideias, valores e princípios. Também 

foram considerados nessa análise aspectos das histórias de vida dos entrevistados e do contexto 

social e histórico em que eles se encontravam inseridos, e no qual se desenvolveu o estudo, ou 

seja, a sua historicidade. 
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A fim de resguardar o anonimato das pessoas em situação de rua que participaram desse 

estudo, assim como o sigilo de suas experiências relatadas, os nomes que as identificam nesse 

trabalho são fictícios. É importante esclarecer, também, que, apesar de a análise ter dado ênfase 

a apenas duas entrevistas, farei referência, em alguns momentos delas, a falas de outras pessoas 

com quem conversei e entrevistei em campo. Além disso, também farei menção a conteúdos 

referentes aos registros feitos no meu diário de bordo, tendo em vista a riqueza desse material 

em termos de apresentação do contexto em que a pesquisa foi realizada e de outros aspectos 

pertinentes ao estudo que nos possibilitam refletir e discutir sobre eles, como, por exemplo, os 

desafios da realização de uma pesquisa fenomenológico-existencial em ambientes não 

tradicionais. 

Por fim, vale enfatizar que não há um modo específico de se fazer pesquisa 

fenomenológica, pois sua realização depende da consideração de aspectos que permeiam o 

contexto em que ela é empreendida, sendo necessário, portanto, manejo por parte do 

pesquisador para lidar com os desafios que possam surgir durante o processo de pesquisa e, 

também, abertura e disponibilidade para construir o método a partir do que se apresentar em 

campo. Isso significa dizer que o campo e suas nuances é que dirão que recursos metodológicos 

serão utilizados, quais as formas de aproximação do público-alvo serão viáveis, que mudanças 

serão necessárias (considerando que a ida a campo demanda um planejamento anterior), dentre 

outros fatores que, fundamentalmente, implicam na construção de um método que atenda às 

demandas colocadas pela realidade do campo. 

 

4.1. Esperança 

 

Esperança é uma mulher negra, de estatura mediana e cabelos curtos, pretos e alisados. 

Atribuí esse nome à participante porque sua narrativa de vida me remeteu a esse sentimento.  
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Ela tem 25 anos e é natural de Parnamirim/RN. Disse que não tem religião e que se considera 

casada, apesar de estar separada do marido por causa de uma discussão que tiveram há cerca de 

um mês. Ela tem o Ensino Médio completo e é dona de casa. Esperança estava bem próxima de 

onde eu havia sentado e, antes de assinar o TCLE, leu o texto do documento na íntegra. 

Ao ser questionada sobre como é para ela estar em situação de rua, me respondeu que é 

algo passageiro, que havia saído de casa depois de uma discussão com o marido. Entregou as 

duas filhas (uma de 6 anos e outra de 1 mês) à avó das crianças, sua mãe, e saiu de casa sem 

dizer para onde ia. Na verdade, disse que nem ela mesma sabia para onde ir. O dia passou e, 

sem querer voltar para casa, resolveu ficar na rua. Esperança estava em situação de rua há 

quinze dias na data da entrevista e disse que pretendia voltar para casa dentro de alguns dias. O 

relato da entrevistada possibilita a afirmação de que a rua acolhe não apenas quem não tem 

casa, mas aqueles que têm residência, porém não querem e/ou não podem, por algum motivo, 

nela estar. A rua, um lugar de desabrigo, tornou-se uma possibilidade, portanto, para Esperança 

que estava enfrentando uma situação de sofrimento. Ou seja, compreendo que a rua, apesar de 

sua insegurança e vulnerabilidade características, se configura, também, como um lugar de 

refúgio para as pessoas que nelas vão viver a fim de evitar uma situação de sofrimento 

enfrentada no âmbito de suas casas. É importante esclarecer que dizer que as pessoas podem 

encontrar no ambiente da rua um refúgio não significa afirmar que as ruas são locais seguros 

para viver e morar, mas sim que a rua acolhe essas pessoas no sentido de se tornar para elas um 

local de “moradia”, independentemente das razões que levem as pessoas a essa situação. 

Esperança disse que sempre esteve ciente da insegurança da rua, dos perigos presentes 

nela, mas que, até o momento, não tinha enfrentado nenhuma situação de violência nas ruas. 

Segundo ela, dormir no Albergue pode estar contribuindo para isso. Durante o dia, disse que 

passa a maior parte do tempo em lugares públicos, como bibliotecas, por exemplo. Esperança 

citou duas estratégias de sobrevivência de que tem feito uso nas ruas: em ambas há a utilização 
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de serviços públicos, o Albergue Municipal e bibliotecas. Tais estratégias parecem ter a função 

de prevenção de riscos oferecidos pela vulnerabilidade a que estão submetidas as pessoas que 

enfrentam a situação de rua. 

Esperança me contou que, ao conversar com outras pessoas em situação de rua, ficou 

sabendo, por meio delas, de serviços que são prestados à população em situação de rua em 

Natal/RN: O Centro Pop (Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de 

Rua) e o Albergue Municipal. Nesses locais ela disse que consegue fazer as refeições diárias e 

sua higiene pessoal. No Albergue, é possível fazer a higiene pessoal, jantar, dormir e tomar café 

da manhã. No Centro Pop as pessoas podem almoçar, lanchar, tomar banho, dentre outros 

serviços que são oferecidos a essa população. Então, Esperança disse que, devido a oferta desses 

serviços, tem conseguido se manter na rua.  

Porém, é preciso ressaltar que nem toda a população em situação de rua tem acesso aos 

serviços mencionados por Esperança. O não acesso se dá por falta de oferta nas diversas regiões 

da cidade, por falta de conhecimento da própria população acerca da existência dos serviços e, 

também, por falta de capacidade de atendimento à demanda existente. De acordo com o artigo 

3º do Regimento Interno do Albergue Municipal de Natal/RN, sua capacidade máxima de 

atendimento é de 58 vagas. Essas vagas são distribuídas dessa forma: 46 são destinadas a 

usuários do sexo masculino, 8 destinadas a usuárias do sexo feminino e 4 são ofertadas a 

pessoas com necessidades especiais.  

No Albergue, Esperança disse que não se sente em casa, “porque há regras chatas, tipo 

acordar as 5 da manhã. Pra que isso? Mas já ajuda né ter onde passar a noite? Melhor do que 

dormir na rua”. Nessa fala, ao mesmo tempo em que ela parece estar insatisfeita com as regras 

da instituição, muda seu discurso para dizer que o Albergue tem sua importância naquilo que 

oferece, o que aponta que melhorias na oferta desse serviço podem ser realizadas a partir do 

que seus usuários sugerirem.  
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Sobre essa questão das regras, ela disse que as mesmas também existem nos espaços 

das ruas. E que isso é algo que se aprende logo que se chega a elas, através de quem já se 

encontra em situação de rua. As regras são diversas. Algumas delas: não se pode prejudicar 

quem está em situação de rua (roubando algum pertence dessa pessoa, por exemplo); as coisas 

são compartilhadas (comida, bebida, cigarro, roupas, etc). Ela esclareceu que essas regras não 

constam em nenhum papel, mas funcionam na prática, no dia-a-dia. O que a participante 

apontou corrobora o que afirma Tiene (2004, p.145). Essa autora diz que: “a vida e as relações 

na rua demonstram ser bastante estruturadas, tanto para os homens como para as mulheres. 

Existem normas e vocabulário construídos, bem como valores de comportamentos bons ou 

ruins que são julgados por eles mesmos”.  

Esperança contou ainda que é preciso se enturmar para não ficar sozinha e poder contar 

com o apoio de outras pessoas, caso precise. “Às vezes preciso ser simpática com quem não 

gosto porque é melhor ter amigo do que inimigo né? Principalmente na rua”, disse ela. O que a 

entrevistada nos aponta tem relação com o que afirmam Kunz, Heckert e Carvalho (2014, 

p.927). Segundo essas autoras, “o viver na rua não se garante com práticas de isolamento e sem 

trocas, faz-se necessário tecer redes de solidariedade. Quem cai na rua não tem como viver 

sozinho”. A entrevistada aponta, portanto, que há uma necessidade de adequação aos modos de 

vivência nas ruas. Tais modos precisam estar ajustados a regras já estabelecidas e de origem 

que parece ser desconhecida, mas que, obviamente, surgiram no cotidiano desses espaços. 

Dessa forma, essas regras de convivência não são documentadas/registradas num 

código, como disse Esperança, porém são adotadas pelas pessoas que se encontram em situação 

de rua. Diferentemente das regras de uma instituição, as quais são documentadas e podem ser 

questionáveis e passíveis de reações de insatisfação, as regras do mundo das ruas não têm essas 

mesmas características. É preciso se adaptar ao código de normas de quem vive nas ruas e a ele 

obedecê-lo para sobreviver em seus espaços. 
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Esperança falou ainda que o marido não sabia onde ela estava, mas que tinha descoberto 

isso porque um amigo dele, que é taxista, tinha passado na rua do Albergue e tinha visto ela por 

lá. Apesar dela ter pedido a essa pessoa para não dizer onde ela se encontrava, Esperança 

acredita que ele não atendeu a seu pedido e contou seu paradeiro. Ela disse que temia que ele a 

encontrasse e lhe fizesse algum mal. Perguntei que tipo de mal e ela respondeu que não queria 

falar desse assunto. 

Eu retomei, então, o que ela havia me dito, que voltaria para casa no início de setembro 

desse ano. Ela disse que está pensando em fazer isso, mas não é uma decisão definitiva. Disse 

que a rua é um local de perigo e de insegurança, mas que “sabendo viver, dá pra viver”. O que 

a entrevistada apontou nos remete ao que afirma Costa (2005) sobre a vida nos espaços das 

ruas. De acordo com essa autora, a vida na rua pode ser considerada como uma alternativa real 

e possível do ponto de vista de quem nela vive. 

Esperança disse ainda que se sentia mais insegura dentro da própria casa que morava 

com o marido e as filhas do que se sente na rua, e que voltou a ter essa sensação de insegurança 

quando encontrou o amigo de seu esposo, porque sabia que ele iria contar ao marido onde ela 

estava. A fala de Esperança chama a atenção porque compara sua sensação de insegurança entre 

espaços que geralmente consideramos opostos: a casa e a rua. Porém, o sentido de insegurança 

que a entrevistada atribui à casa nos permite fazer alguns questionamentos: a casa pode ser 

considerada sinônimo de segurança? O que é estar seguro? O que nos garante segurança? 

Há outro aspecto relacionado a essas questões que merece ser refletido: nossas relações 

com as pessoas e os espaços em que somos parecem nos oferecer um habitar. A entrevistada foi 

para as ruas e disse que nelas é possível viver: “sabendo viver, dá pra viver”, disse ela. Em casa, 

me pareceu que não era mais possível continuar vivendo, não por causa da casa, mas devido ao 

relacionamento conflituoso com seu esposo. Os relacionamentos familiares têm, portanto, 

estreita relação tanto com as motivações de ida das pessoas para as ruas como, também, com a 
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sensação de segurança, enraizamento e pertencimento dessas pessoas, o que não está associado 

apenas à casa como ambiente físico. Isso nos remete ao sentido ontológico do habitar, visto 

que, por ter o seu poder-ser restrito pelo marido, Esperança parece ter reconhecido que não 

habitava mais aquela relação no sentido de não querer mais nela estar presente. Ao se sentir 

desabrigada no sentido existencial, ela decidiu dar um fim à relação com o marido saindo de 

casa. 

O rompimento dos laços familiares e a fragilidade das relações são alguns dos principais 

fatores apontados pela literatura como razões de ida das pessoas para as ruas. No entanto, sobre 

suas relações familiares, Esperança me contou que visita a mãe e as filhas diariamente e, às 

vezes, seu pai no ambiente de trabalho (ele trabalha num bairro próximo ao Albergue). Nas idas 

à casa da mãe, retira do peito o leite necessário para a filha e o estoca em mamadeiras. Disse 

que não amamenta porque se fizer isso a filha pode sentir sua falta, chorar e dar trabalho a avó 

para dormir à noite. Sendo assim, é possível afirmar que Esperança mantém alguns vínculos 

familiares mesmo estando em situação de rua. O rompimento de vínculos ocorreu apenas com 

o esposo. O que não ocorre, no caso de Esperança, é a convivência diária com seus familiares, 

dada a situação em que ela se encontra, pois, embora ela tenha dito que visita sua mãe e suas 

filhas diariamente, o convívio próximo e contínuo não acontece. 

Também é possível relacionar o que Esperança disse sobre suas relações familiares com 

o cuidado heideggeriano, já que esse se refere ao modo como nos relacionamos com as coisas 

e uns com os outros. De acordo com Heidegger (1927/2012), são dois os modos de cuidado: a 

ocupação e a preocupação. Para o filósofo, “como ser-no-mundo pertence ontologicamente à 

presença, o seu ser para com o mundo é, essencialmente, ocupação” (p.103). Assim, ocupação 

se refere ao modo de relação que temos com as coisas, já a preocupação diz respeito ao modo 

de relação do ser-com, ou seja, às relações que estabelecemos com outros Dasein. Com relação 
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ao modo da preocupação, Heidegger (1927/2012) afirma que a presença nunca é um ente livre 

de ser-em, isto é, constitutivamente somos ser-no-mundo uns com os outros. 

Esperança contou também que seus pais não interferem nas suas decisões, já que ela é 

maior de idade e sabe o que está fazendo. Disse que não escondeu dos pais que está em situação 

de rua. Esse trecho da entrevista me remeteu aos conceitos heideggerianos de liberdade e 

responsabilidade. Para Heidegger (1927/2002, p.73): a liberdade “se dá na escolha de uma 

possibilidade, ou seja, implica suportar não ter escolhido e não poder escolher outras”. Ainda 

sobre esse assunto, Dutra (2011, p.156) aponta que: 

É através de um movimento de velamento e desvelamento que a existência se constrói, 

num eterno e infindável processo de vir-a-ser, impedindo que o Dasein seja considerado 

um ser simplesmente dado ou cristalizado no seu desocultamento, condição intrínseca 

da existência. É também essa condição que nos legitima como responsáveis pelo nosso 

destino e, ao mesmo tempo, nos lança na incerteza desse mesmo destino, quando nos 

coloca como seres de possibilidades e assim, existindo num processo permanente de 

escolhas, em busca da completude que nunca virá. 

 

Nesse sentido, é possível dizer que Esperança assumiu sua liberdade para escolher, 

assim como, também, sua condição de responsabilidade por suas escolhas e decisões tomadas 

naquele momento de sua vida. Ou seja, Esperança teve de ater-se à condição ontológica do 

cuidado de si, da sua existência. 

Logo nos primeiros dias em situação de rua, a entrevistada falou que sentiu uma falta 

imensa das filhas e dos seus pais, disse que se sentiu sozinha, sem ter com quem contar, sem 

rumo. Mas, com o passar dos dias, começou a sentir saudade apenas das filhas. Falou que apenas 

a recém-nascida é filha do seu marido. Explicou que ainda se refere a ele como marido porque 

eles são casados no civil, mas que há muito tempo não o considera como seu esposo. A saudade 

dos familiares relatada por Esperança nos permite pensar no caráter constitutivo do ser-com. 

De acordo com Heidegger (1927/2012, p.177): 

A falta e a “ausência” são modos da copresença, apenas possíveis porque a presença, 

enquanto ser-com, permite o encontro de muitos em seu mundo. Ser-com é sempre uma 
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determinação da própria presença; ser copresente caracteriza a presença de outros na 

medida em que, pelo mundo da presença, libera-se a possibilidade para um ser-com. A 

própria presença só é possuindo a estrutura essencial do ser-com, enquanto copresença 

que vem ao encontro de outros. 

 

Dessa forma, por sermos seres-com-os-outros, independente da presença física e até 

mesmo do contato com o outro, o ser-com sempre se fará presente. A possibilidade da falta ou 

ausência só se configura como tal devido a isso. 

Esperança disse ainda que a saída de casa foi uma decisão difícil, principalmente porque 

ela não tinha para onde ir, mas diante do que estava passando, a rua era a sua única opção. 

Perguntei o que ela estava passando, mas ela não quis falar sobre o assunto. A rua, segundo a 

participante, era sua única opção no momento em que decidiu sair de casa. Mais adiante, a 

entrevistada disse que só voltaria para casa em último caso; ou seja, estando nas ruas, Esperança 

passou a enxergar um horizonte maior de possibilidades. 

Na rua, a entrevistada disse que já conheceu muitas pessoas e em poucos dias fez muitas 

amizades. Ou seja, ela formou novos vínculos e estabeleceu novas relações sociais no espaço 

das ruas. Ela falou que conhece a maioria das pessoas apenas por apelido. Disse que todos “se 

ajudam”, ou seja, colaboram uns com os outros, dividindo comida e o que têm com todos que 

estão na mesma situação. Disse que todos formam uma “família”, embora cada uma tenha que 

“se virar” para dar conta de sua sobrevivência: fazendo bicos (trabalho informal), pedindo 

comida e dinheiro aos transeuntes. Mais uma vez Esperança apontou a diversidade das 

estratégias de sobrevivência utilizadas pela população em situação de rua. 

Acerca do tempo, Esperança disse que, logo que chegou às ruas teve dificuldade para se 

adaptar, pois os dias pareciam mais longos, já que ela não tinha o que fazer. Em casa, cuidava 

das filhas, da casa e do marido, ou seja, sempre havia algo para fazer. Na rua, a entrevistada 

disse que preenche o tempo vago andando, conversando e lendo em bibliotecas.  
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Tem dia que eu perco até a noção da hora, sabe? Na rua, nem todo mundo tem uma 

rotina de levantar e ir trabalhar ou estudar... é diferente. A pessoa acorda e vai pra rua... 

isso pra quem dorme no Albergue, como eu, porque quem dorme na rua, já acorda na 

rua. Eu sei qual o dia do mês porque vejo nos calendários por onde passo, mas às vezes 

fico em dúvida [risos].  

 

Além disso, contou que apesar de estar nas ruas há poucos dias, sente como se fosse há 

mais tempo. Nessa fala da participante percebi que a relação com o espaço da rua demanda das 

pessoas outro modo de vida e de organização do tempo, diferente do modo de quem tem casa. 

A relação que as pessoas que estão em situação de rua têm com o tempo ocorre a partir 

do contexto em que elas se encontram, pois há pessoas que trabalham informalmente e precisam 

ter noção da hora, do dia da semana, por exemplo; há aquelas que dormem em instituições, 

como o Albergue, e precisam seguir suas regras, como os horários de entrada e de saída, o 

horário de ir dormir e de acordar; e, também, há as pessoas que dormem nas ruas. 

Dado o contexto em que vivem, podemos dizer que a experiência do tempo é vivenciada 

de forma diferenciada para pessoas em situação de rua. A partir da fala de Esperança acerca das 

horas e da noção de tempo nas ruas é possível fazer uma relação com o que Heidegger chama 

de temporalidade, a qual não diz respeito ao tempo cronometrado pelo relógio e do qual nos 

utilizamos no nosso cotidiano; a temporalidade à qual o filósofo se refere em Ser e Tempo 

corresponde a nossa própria constituição como Dasein, visto que somos seres temporais.  

Além do conceito de temporalidade, também é possível relacionar o que foi dito 

anteriormente por Esperança com o que Heidegger denomina de espacialidade, pois, seu modo 

de organização do tempo ocorre a partir de um espaço, o das ruas. De acordo com Dastur (1990), 

a existência é tanto espacial como temporal. Isso não significa dizer, no entanto, que o espaço 

seria uma maneira por meio da qual o sujeito apreenderia o mundo, pois isso nos levaria a 

pressupor uma diferença entre sujeito e mundo. Mas, ao contrário, o Dasein, enquanto ser-no-

mundo, dá ou organiza o espaço, ou seja, ele não é/está inserido no mundo porque é espacial, 
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ele é espacial porque é-no-mundo. É isso o que Heidegger afirma quando diz que: “o espaço 

não se encontra no sujeito nem o sujeito considera o mundo ‘como se’ estivesse num espaço. É 

o ‘sujeito’, entendido ontologicamente, a presença, que é espacial em sentido originário” 

(Heidegger, 1927/2012, p. 166). 

Sobre as dificuldades enfrentadas por uma mulher em situação de rua, a entrevistada 

disse que não passou por nenhuma situação de violência ou abuso sexual durante os dias em 

que está nas ruas. No entanto, disse que foi alertada por outras mulheres sobre a ocorrência 

desse tipo de violência, daí sua escolha por dormir no Albergue. Nessa instituição, Esperança 

falou que se sente mais segura por não ter que dormir na rua e porque homens e mulheres 

dormem separadamente. Nesse trecho, Esperança se referiu ao Albergue como um local de 

segurança em contraposição às ruas, o que se assemelha ao significado comumente atribuído à 

casa e a outros espaços privados.  

Pelo fato de homens e mulheres dormirem separados no Albergue, Esperança contou 

que alguns casais preferem dormir juntos na rua. Sobre essa questão, observa-se que nem 

sempre os serviços oferecidos à população em situação de rua se adequam às suas reais 

necessidades e demandas, as quais, certamente, são diversas, mas não impossíveis de serem 

atendidas. Deveriam, portanto, serem consideradas, de alguma maneira, em suas 

particularidades. 

Em seguida, Esperança falou que os homens que conheceu na rua a respeitam porque 

ela se comporta como uma mulher casada e não fica dando “trela” para todos eles, como fazem 

algumas.  

Esperança disse também que não dormiu nenhuma noite na rua, mas imagina que seja 

muito inseguro, sobretudo para uma mulher sem parceiro por perto. Interessante notar aqui que, 

apesar de afirmar isso, Esperança havia dito anteriormente que tinha ido para as ruas numa 

tentativa de “fuga” do seu marido. A participante contou que ouviu dizer que, na verdade, não 
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se dorme à noite na rua por causa dos perigos e da insegurança. As pessoas passam, então, a 

noite acordadas e preferem dormir durante o dia quando a circulação de pessoas e de 

automóveis aumenta. O que a entrevistada trouxe tem relação com o que aponta Escorel (1999, 

p. 229) a respeito desse assunto. Essa autora diz que: 

É difícil dormir na rua: é preciso dormir ‘com um olho fechado e outro aberto’, em local 

iluminado, em grupos ou em áreas comerciais que dispõem de vigilantes noturnos que 

não se incomodem com a presença dos moradores de rua. O sono não é reparador. É 

necessário encontrar um abrigo contra a chuva e o frio, mas também seguro contra as 

violências institucionais (órgãos públicos de assistência social, polícia, fiscais 

municipais de habitação) e contra roubos e agressões entre os moradores de rua. Em 

geral, a noite é utilizada para as atividades sociais, como comer e beber, ou para realizar 

o trabalho de coleta de lixo, dormindo de dia quando se sentem mais seguros. 

 

Considerando, portanto, a fala de Esperança acerca da estratégia utilizada por algumas 

pessoas em situação de rua para dormir com segurança e, também, o que apontou Escorel 

(1999), percebi que essas estratégias são diversificadas e praticadas de forma diferenciada pelas 

pessoas em situação de rua, tendo em vista que alguns preferem dormir no Albergue, enquanto 

outros “optam” por passar a noite nas ruas. As aspas na palavra optam deve-se ao fato de haver 

múltiplos fatores nessa “escolha”, inclusive a falta de capacidade de atendimento do Albergue 

à demanda existente e os critérios de acesso à instituição. Um homem de 47 anos com quem 

conversei disse, naquele momento, que precisaria encontrar um lugar para passar a noite porque 

havia bebido e o Albergue Municipal não aceita a entrada de pessoas que ingerem bebidas 

alcoólicas. Nesse caso, a “opção” por dormir na rua torna evidente uma questão de 

acessibilidade a um serviço público. De fato, o Regimento Interno dessa Instituição diz que não 

estar alcoolizado e/ou sob o efeito de drogas ilícitas é um dos critérios de seu acesso. 

Esperança disse ainda que, ao chegar nas ruas, deparou-se com uma série de 

preconceitos dirigidos às pessoas em situação de rua:  

As pessoas olham pra gente como se a gente tivesse o tempo todo preparado pra atacar 

elas e fazer algum mal... não é assim! Nem todo mundo que tá na rua é vagabundo e 
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marginal, assim como nem todo mundo que tem casa é santinho e do bem... o meu 

marido mesmo é um exemplo... ele trabalha, tem casa e não vale nada.  

 

A partir de sua experiência nas ruas, Esperança refletiu e se posicionou acerca de 

preconceitos arraigados em nossa sociedade. 

Além disso, a participante me falou que os próprios profissionais que atendem as 

pessoas em situação de rua nos serviços mencionados anteriormente têm comportamentos 

discriminatórios. Segundo Esperança, tais profissionais vêem as pessoas como  

Um drogado, um vagabundo que acordou um dia e resolveu ir morar na rua, mas não é 

assim. Esse povo todo tá aqui por algum motivo... se você sair por aí perguntando, cada 

um vai ter o seu pra lhe dizer. Eu tenho o meu, ela tem o dela, ele ali tem outro 

diferente... (apontando para as pessoas).  

 

Nesse trecho, percebi que há uma solicitação explícita por parte de Esperança de que as 

pessoas em situação de rua precisam ser vistas como pessoas. É preciso considerar as diferentes 

histórias e trajetórias de vida dessas pessoas, assim como as diversas razões que as levaram à 

situação de rua, inclusive a escolha por morar na rua, quando for o caso.  

Quando a participante mencionou que as pessoas em situação de rua possuem histórias 

de vida diferenciadas pensei na dimensão existencial de cada um de nós, que parece não ter 

espaço nas ruas, sobretudo nas instituições de abrigamento e outras que oferecem serviços a 

essa população. Diante disso, cabe a pergunta: posso ser eu mesmo nesses espaços institucionais 

ou sou apenas mais um que mora na rua? O que se percebe com muita nitidez é que, apesar da 

heterogeneidade característica dessa população, os serviços voltados a ela são ofertados como 

se estivessem lidando com um grupo homogêneo, quando o que os aproxima, de fato, é apenas 

a situação de rua. Essa forma de lidar com essa população pode acentuar ainda mais a ideia de 

que ela não tem lugar algum, seja na sociedade, no âmbito das ruas ou até mesmo nos serviços 

que se propõem a acolhê-la. 



68 
 

Quando questionada se ela teria algum plano para o futuro, Esperança disse que pretende 

encontrar um meio de se tornar independente e não precisar voltar para sua casa nem para o seu 

marido. Falou que pretende esperar até o início de setembro para decidir o que vai fazer. Porém, 

seus planos de aguardar até lá só darão certo se seu marido não a encontrar, disse ela. Contou 

que acha muito difícil alguém querer dar uma oportunidade de emprego nas condições em que 

ela se encontra, mas, mesmo assim, vai tentar e, caso não dê certo, pensará em outra alternativa. 

Só mesmo em último caso voltará para casa, disse ela.  

A partir desse trecho da entrevista, é possível dizer que a participante passou a 

considerar outras possibilidades além da volta para casa, a qual era antes tida como algo certo 

e apenas dependente de uma data para acontecer. Então, foi perceptível a reflexão empreendida 

pela entrevistada acerca dessa questão da volta para casa durante a entrevista, pois, antes ela 

havia dito que ainda tomaria essa decisão, mas, a partir de seu relato, ficou evidente que seus 

planos pareciam estar bem definidos, apesar de incertos. Diante disso, acredito que a entrevista 

propiciou uma avaliação e reflexão à participante acerca do momento atual da sua vida e das 

situações difíceis que estava enfrentando. Isso parece tê-la colocado diante da responsabilidade 

de fazer suas escolhas. Nesse sentido, Dutra (2002, p. 375) afirma que: 

Podemos pensar a narrativa e a sua ênfase na experiência, como uma das formas através 

da qual o ser-no-mundo exercita a sua compreensibilidade. À medida que o narrador 

conta a sua história, esta carrega consigo os significados que constituem o seu estar-no-

mundo, cujo ser-aí se revela e se encobre nas palavras, principal articuladora da sua 

compreensão num modo de existência.  

 

A reflexão feita pela participante lembra o que diz essa autora a respeito da entrevista 

narrativa e seu caráter interventivo e mobilizador. Ficou claro, a partir do relato de Esperança, 

que houve uma reflexão e mudança de perspectiva acerca do que seria possível a ela fazer 

naquele momento de sua vida, dadas as circunstâncias e as situações que estava enfrentando, 

inclusive a de rua. Isso me permitiu fazer outra relação. Dessa vez com o conceito de 
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possibilidades. Heidegger (2009, p.199) afirma que “possibilidades, no sentido existencial, são 

sempre um poder-ser-no-mundo histórico. Pelo modo como eu correspondo ao que vem ao meu 

encontro, eu vejo o presente e o passado”. O filósofo também se refere às possibilidades não 

como tendências ou capacidades de um sujeito, como poderíamos pensar a partir do significado 

do próprio termo, mas, segundo ele, “elas sempre resultam primeiro, a bem dizer, a partir de 

‘fora’, ou seja, de cada situação histórica do poder relacionar-se e escolher, da relação com o 

que vem ao encontro” (Heidegger, 2009, p.198).  

Esperança também falou que quando pensa em futuro, pensa nas filhas. Por instantes 

ficou calada e lacrimejou os olhos. Voltou a falar dizendo que não gostaria que suas filhas 

tivessem a mesma vida que ela. E que, às vezes, o destino não pode ser mudado, porém noutras 

vezes, sim. Apesar da contradição na fala da entrevistada, entendi que ela se referia às 

possibilidades de mudança de algumas situações. A partir de sua fala, também compreendi que 

Esperança não mais enxerga tais possibilidades como algo impossível ou determinado pelo 

destino. 

A participante lamentou por estar longe das filhas, mas disse que a avó cuida muito bem 

das duas e que, certamente, elas estão em boas mãos. Disse que se pudesse estaria com elas e 

que não se vê como uma mãe ruim que abandonou as duas:  

Fiz o que fiz porque amo muito elas... se fosse outra teria dado ou abandonado a mais 

nova numa porta de alguém, mas não... eu não teria coragem de fazer isso. Só não trouxe 

elas comigo porque aqui não é ambiente pra elas. 

 

Esperança falou também sobre seus pais. Disse que são pessoas boas e que sempre 

quiseram o seu bem. No entanto, ela não os tinha ouvido em certos momentos da vida e, por 

isso, não fez as escolhas certas. Ela me contou que não era da vontade dos pais que ela se 

casasse com o pai da sua filha mais nova. Hoje, se arrepende de não ter ouvido os conselhos 
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que sua mãe lhe deu, mas espera que ainda haja tempo para consertar alguns erros e seguir 

adiante, “porque pra frente é que se anda”, disse ela.  

Esse trecho em que a entrevistada falou em seguir adiante me remeteu à principal 

característica do Dasein, a do poder-ser, pois ela estava, naquele momento, considerando as 

possibilidades de mudança e de seguimento da sua vida. Nesse sentido, Heidegger (1927/2012, 

p.292) diz que: “o projeto pertence à constituição de ser da presença: do ser que se abre para o 

seu poder-ser”. O poder-ser, então, se refere a nossa abertura diante das possibilidades que se 

apresentam no nosso horizonte histórico. 

Apesar de Esperança não ter feito, em alguns momentos de sua vida, como ela disse, as 

escolhas certas, a compreensão que tive foi de que a participante estava avaliando e 

ressignificando algumas de suas experiências. A partir disso, ela passou a se perceber capaz de 

consertar alguns de seus erros e de seguir adiante, construindo um novo capítulo para sua 

história, ciente de que não era possível voltar ao passado. Ouvir a entrevistada dizer que “pra 

frente é que se anda” me remeteu a nossa condição existencial de abertura e movimento num 

constante vir-a-ser. 

Ao se encaminhar para o fim da entrevista, perguntei a Esperança como ela estava se 

sentindo e como tinha sido para ela falar sobre sua vida e sua experiência nas ruas. Ela me disse 

que foi diferente porque não pareceu uma pesquisa, já que eu não marcava respostas num 

questionário, mas que tinha sido “legal” para ela do jeito que conversamos. Contou também 

que se surpreendeu com minha atenção ao que ela falava, pois, geralmente, ou não se quer 

conversa com quem mora na rua ou não se olha no olho das pessoas diretamente. 

A partir do que Esperança apontou em seu relato, percebi que ela se sentiu vista, 

compreendida e acolhida durante a realização da entrevista para essa pesquisa. Interessante 

notar que ela se sentiu vista num contexto em que predomina a invisibilidade das pessoas que 

enfrentam a situação em que ela se encontrava. Eu fiquei feliz em ouvir o que ela disse porque, 
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de alguma forma, parecia ter sido uma experiência boa para ela. Havia também em mim o 

sentimento de que eu tinha conseguido estar presente, no sentido de ter estado atento e aberto 

naquela relação, naquele encontro, o que não era fácil devido à dinâmica do contexto do campo, 

já mencionada anteriormente, e aos conteúdos de sofrimento trazidos pela participante que me 

causaram sensibilização e afetação. 

Ao término da entrevista, Esperança me ajudou a convocar outra pessoa para participar 

da pesquisa e, assim, me apresentou a um rapaz e ela mesma explicou a ele do que tratava a 

pesquisa e como seria a entrevista: “você vai falando sobre você, como é sua vida na rua, coisas 

assim... é de boa, não é chato não, vai lá!”. O rapaz aceitou e eu agradeci e me despedi de 

Esperança. 

 

4.2. Confiança  

 

Eu estava sentado numa mureta quando um homem se aproximou de mim e me 

perguntou quem eu era. Eu me apresentei e falei sobre a pesquisa. Seu hálito demonstrava que 

ele havia bebido, embora sua aparência e modo de falar e andar estivessem “normais”. Ele não 

quis dizer o nome dele num primeiro momento e ao saber dos objetivos da pesquisa, me 

questionou sobre os benefícios que o estudo traria a ele. Mais ainda, me perguntou também 

quais seriam as mudanças provocadas por minha pesquisa na vida das pessoas que estavam nas 

ruas, pois, segundo ele, as pesquisas realizadas com quem mora nas ruas são frequentes, porém 

tais estudos em nada acrescentam à vida dessas pessoas. Ele me perguntou: “eu vou ganhar uma 

casa se participar da sua pesquisa? Você vai me dar um emprego? O que você vai fazer por 

mim? Vai me dar dinheiro?” 

A cada questão feita, o homem, que ainda não tinha se identificado para mim, esperava 

a minha resposta para fazer a pergunta seguinte. Às duas primeiras perguntas eu balancei a 
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cabeça num gesto negativo e não falei nada. Me senti acuado diante delas e representando uma 

classe de pesquisadores que vão a esse campo realizar suas pesquisas, mas, ao mesmo tempo, 

compreendi o que ele estava reclamando. Ao responder sua pergunta sobre dinheiro, falei que 

eu não poderia pagar pela entrevista (ele riu nesse momento, mas não em tom de deboche, riu 

como se já esperasse essa resposta). Eu disse também que a pesquisa poderia gerar dados 

relevantes sobre a realidade que ele e outras pessoas vivenciavam ao estarem em situação de 

rua. Tais dados poderiam ser usados para a geração de políticas públicas, bem como por 

profissionais que atuam em diversas áreas de atendimento à população em situação de rua de 

Natal/RN, como psicólogos, médicos, assistentes sociais, advogados, dentre outros. 

Ao ouvir minha resposta, o homem quis saber quando, de fato, alguma coisa iria 

acontecer a partir do que ele me dissesse. Eu respondi que não tinha previsão e que eu não 

poderia lhe garantir nada. Ele novamente riu e disse: “tá vendo aí? Se for acontecer alguma 

mudança na vida da gente por causa dessa pesquisa aí ninguém sabe nem quando vai ser. Eu 

não boto fé nisso não...por isso não vou participar”. Eu agradeci a atenção dele ao me ouvir 

falar sobre a pesquisa e ele pareceu-me surpreso com minha atitude. Percebi isso no olhar dele 

ao ver minha mão estendida a ele para um aperto.  

Percebi, a partir da fala e da reação daquele homem, que ele esperava um retorno das 

pesquisas que eram realizadas naquele campo. Retorno esse que deveria ser imediato, de acordo 

com suas reclamações. E é até compreensível essa imediatez solicitada, já que as necessidades 

de uma pessoa em situação de rua têm o caráter de urgência, visto que se tratam de necessidades 

associadas à sobrevivência dessas pessoas, tais como, por exemplo, alimentação, moradia e 

dinheiro.  

Falei para ele que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, instituição a qual eu 

estava representando, promovia algumas ações com pessoas em situação de rua (articulação 

com o Movimento Nacional da População em Situação de Rua de Natal-RN, reuniões semanais, 
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curso de informática, oficinas, eventos relacionados à temática). Nesse momento, o homem 

lembrou de uma psicóloga e uma assistente social envolvidas na direção e organização de 

algumas dessas ações e perguntou se eu as conhecia, pois elas eram da UFRN. Eu falei que sim, 

que as conhecia e citei outros nomes de conhecidos, inclusive de pessoas em situação de rua 

que costumam participar de algumas das ações mencionadas.  

A partir daí, senti que o homem dirigiu-se a mim com mais confiança, pois me falou seu 

nome. Vou chamá-lo de Confiança por esse motivo. Confiança, então, decidiu participar da 

pesquisa e, como é analfabeto, precisou assinar o TCLE com sua impressão datiloscópica. 

Percebi que as relações estabelecidas com conhecidos de quem está em situação de rua 

funcionam como um “cartão de visita” para um pesquisador até então desconhecido por alguém 

nessa condição, pois em outras situações, em campo, o mesmo me ocorreu, isto é, após dizer 

que conheço alguém também conhecido pelo participante da pesquisa, ou quando sou 

cumprimentado por algum deles, as pessoas passam a dirigir a mim outro olhar, de mais 

confiança, sobretudo. A partir daí, minha interação com o participante tornou-se mais fácil. 

Confiança é um homem negro, usava barba no dia da entrevista, tem baixa estatura, 42 

anos, usava uma camisa branca suja e ensanguentada, é analfabeto e está em situação de rua há 

mais de 3 anos. Não soube precisar o tempo, mas disse que se aproximava de 3 anos o tempo 

em que está na rua. Ele é natural do município de Angicos/RN. Sua religião é o espiritismo. 

Perguntei para ele como é viver nas ruas. O entrevistado ficou em silêncio por uns 

instantes, como se estivesse pensando, e se voltou para mim dizendo que “é humilhante viver 

na rua... você não tem onde morar, come o que os outros dão (e quando dão), não tem um 

emprego, não tem dinheiro, não tem nada... a rua é o fundo do poço, sabe?”. Percebi que o 

entrevistado atribuiu grande importância ao emprego e considerou a vivência da situação de rua 

e do desemprego estar no fundo do poço. 
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Ao dar continuidade à entrevista, perguntei se era assim que ele se sentia (no fundo do 

poço) e ele disse que sim. Questionei, então, como ele tinha ido parar nesse lugar e ele me disse 

que, na verdade, não foi parar no fundo do poço, mas já estava nele. Explicou-me contando que 

ficou desempregado (ele é chefe de cozinha e professor de capoeira) e se separou de sua esposa, 

com a qual teve três filhas. O entrevistado disse também que bebe (consome bebida alcoólica) 

e que isso sempre foi um problema para a sua família, pois sua esposa não o aceitava assim. 

A partir disso, o participante disse que veio para Natal/RN quando não suportou mais a 

situação de desemprego e as brigas e discussões com a esposa se tornaram muito frequentes. 

Confiança veio para Natal em busca de emprego, mas não conseguiu. Assim que chegou a Natal 

não sabia da existência de lugares que assistiam pessoas em situação de rua, como o Albergue, 

por exemplo. Dessa forma, ele contou que perambulava pelas ruas e bairros de Natal. Ele falou: 

“conheço Natal como a palma da minha mão” (nesse momento, estendeu a mão para mim com 

a palma virada para cima). Sua mão estava suja e calejada. Perguntei o que o tinha levado a 

percorrer tantos lugares e ele me disse que perambulava pela cidade porque tinha medo de ficar 

“marcado”, isto é, conhecido, caso viesse a se instalar num local fixo nas ruas.  

O entrevistado disse que outro motivo de percorrer muitas ruas é seu necessário 

deslocamento para chegar aos terreiros que costuma frequentar. Nesse momento, começou a 

falar que é chamado para tocar em alguns desses terreiros e que dá aulas de capoeira a outras 

pessoas em situação de rua. Disse que essa é uma das dificuldades que tem para exercer sua 

espiritualidade: a locomoção e os horários dos cultos, pois, segundo ele, os cultos são realizados 

em sua maior parte no período da noite (até as 22 horas) e, quando ele vai, não dá tempo retornar 

para dormir no Albergue, pois a instituição tem um horário determinado para entrada. Dessa 

forma, ele dorme na rua nos dias em que vai aos cultos. A entrada na Instituição, de acordo com 

seu Regimento Interno, ocorre das 19 às 21 horas. As exceções a esse horário de ingresso 
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consideram apenas os casos em que os usuários forem trazidos pela Polícia Militar, Guarda 

Municipal ou Serviço de Abordagem Social. 

Para ilustrar seu trabalho nos cultos, Confiança começou a tocar na mureta onde 

estávamos sentados como se essa fosse um tambor. Enquanto cantava um ponto de umbanda 

(música), o entrevistado pareceu-me emocionado, pois seus olhos lacrimejaram. Ao terminar 

de cantar, ele me falou que, enquanto cantava e tocava, lhe vieram à mente lembranças de sua 

mãe e dos tempos de ensinamentos dela acerca da umbanda. Levantou a camisa que usava e me 

mostrou algumas tatuagens feitas em seu peito direito com os nomes de sua mãe e o dele. No 

peito esquerdo, havia outra tatuagem com o nome Vitória. Perguntei quem era Vitória, mas ele 

disse que não queria falar sobre ela. Em vez disso, preferiu se reportar a sua mãe e disse que foi 

ela quem lhe ensinou os primeiros passos dentro da umbanda. Disse que sua mãe foi uma 

mulher respeitada e querida por todos que a conheciam. Ao falar da dor de sua perda que ainda 

hoje sentia (sua mãe faleceu quando ele era criança), o entrevistado se emocionou. Percebi que 

enquanto as lágrimas rolavam ele se preocupava em olhar para os lados e disfarçava para que 

seus colegas que estavam próximos a nós não percebessem que ele estava emocionado e 

chorando. Ao secar as lágrimas, brincou: “caiu poeira no meu olho” (rimos). O fato do 

participante ter-se remetido ao passado me fez lembrar do que diz Heidegger (1927/2002, 

p.178) a respeito da temporalidade do Dasein. O filósofo afirma que: 

As vivências passadas e futuras já não são mais ou ainda não são “reais”. A pre-sença 

atravessa o espaço de tempo que lhe é concedido entre os dois limites de tal maneira 

que, apenas sendo “real” cada agora, ela, por assim dizer, salta por cima da sequência 

dos agora de seu “tempo”. É por isso que se diz que a pre-sença é “temporal”. 

 

O entrevistado passou a relatar como foi a primeira vez que entrou num terreiro, aos 8 

anos de idade. Disse que se sentiu assustado, num primeiro momento, com os movimentos 

rodopiantes das pessoas e o som alto dos tambores. Mas, ao se deparar com um tambor e ser 

solicitado a tocá-lo, se encantou e encantou a todos os presentes, pois, mesmo sem nunca ter 
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tocado o instrumento, fez uma apresentação que surpreendeu a todos. Desde então, tocar é o 

que lhe dá mais alegria na vida. Confiança falava com muito entusiasmo sobre ser tocador de 

tambor. Ao falar de sua experiência no passado, o participante parecia estar revivendo tudo o 

que tinha acontecido ali, naquele momento em que estávamos juntos. Isso nos remete ao que 

afirma Heidegger (2009, pp.209-210) acerca do recordar. O filósofo diz que: 

Recordar é tornar presente algo que passou como alguma coisa experienciada por mim 

há certo tempo. Quando me ocorre um nome esquecido, isso não é uma recordação. (...) 

A simples lembrança de algo não é recordar. Um tornar presente só pode ser chamado 

de recordar quando eu torno presente algo como algo que experienciei numa época. 

 

Pareceu-me, então, que o participante, ao narrar experiências vividas no passado estava 

re-cordando no sentido que o filósofo Heidegger aponta e que autores como Pompéia e Sapienza 

(2004, pp.160-161) utilizam. De acordo com eles: “recordar vem de um radical latino cor-

cordis, que significa coração. Se lermos re-cordar, isso soa como se disséssemos algo assim: 

colocar o coração de novo”. 

Em seguida, uma jovem se aproximou de nós e nos cumprimentamos. Era Esperança, a 

jovem que eu havia entrevistado dias atrás. Ela perguntou a Confiança (chamou-o por um 

apelido) o que tinha acontecido para sua roupa estar suja de sangue. Ele respondeu que havia 

se machucado sozinho, disse que ninguém tinha “tirado” sangue dele. 

Esperança pareceu acreditar no que ele disse e se voltou para mim enquanto o 

entrevistado fazia um cigarro com um papel que estava embrulhado e jogado no chão da 

calçada. Isso chamou a minha atenção, pois um papel aparentemente inútil e lançado no chão 

tornou-se, de repente, um cigarro.  

Observei que o uso de algumas coisas pelas pessoas em situação de rua adequa-se as 

suas necessidades em dado momento: um papel aparentemente inútil e jogado no chão pode, 

de repente, se transformar num cigarro, uma garrafa plástica pode virar um copo após ser 

cortada e reutilizada, o papelão transforma-se em colchão, uma mureta pode servir de assento, 
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dentre outros inúmeros exemplos que poderiam ser aqui citados. Com o cigarro pronto, 

Confiança foi em busca de um isqueiro ou fósforo com os colegas para acendê-lo. 

 

4.3. Esperança... e Amor 

 

Aproveitei a ocasião para perguntar a Esperança como ela estava e ela disse que as 

coisas continuavam do mesmo jeito de quando conversamos na última vez, mas estava triste 

naquele nosso reencontro porque estava sentindo falta de sua casa e de sua família, mas sabia 

que se voltasse iria ter que se submeter novamente a situações de humilhação da parte do 

marido. Disse ela:  

Ele é muito violento e ciumento, sabe? Se me visse conversando com você ou qualquer 

outra pessoa isso já seria motivo pra gente brigar, discutir... eu queria ter feito faculdade, 

ter me formado era meu sonho (sorri), ser enfermeira... Mas ele não deixava eu estudar 

e também minha rotina era difícil, mas tem gente que mesmo assim consegue né?  

 

Nesse relato da entrevistada, além da situação de violência que ela enfrentava em casa, 

fica perceptível que o relacionamento com seu marido restringia o seu poder-ser, já que ela 

gostaria de ter estudado e ter se formado em enfermagem e ele não permitia.  

Com relação ao sonho, Pompéia e Sapienza (2004) afirmam que, na vida, às vezes 

enfrentamos algumas situações e, nelas, perdemos o sentido. Os autores esclarecem que usam 

a palavra sentido na acepção daquilo que, quando nos falta, temos ciência do que se trata. Eles 

prosseguem afirmando que uma dessas situações a que se referiram ocorre quando vivenciamos 

a morte de um sonho. Eles referem-se ao sonho como uma experiência única dos humanos e 

utilizam a palavra no sentido daquilo que temos como expectativa, esperança e perspectiva do 

desejo. Na perda de sentido, torna-se difícil viver. Porém, caso a pessoa compreenda que, 

apesar da morte dos sonhos, a possibilidade de sonhar permanece, pode haver o 

restabelecimento do sentido.  
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Considerando o que esses autores apontam, penso que Esperança, mesmo ao se 

lamentar por não ter conseguido realizar seu sonho de ser enfermeira, ainda considera essa 

possibilidade, quando diz que mesmo quem enfrenta uma rotina difícil pode conseguir. 

Compreendo sua fala de não querer voltar para casa e não querer se submeter novamente às 

situações de violência física e sexual e às humilhações do marido como outro sinal de que nela 

a possibilidade de sonhar e de ter outras expectativas relacionadas a sua vida permanecem. 

As pessoas em situação de rua têm projetos de vida, planos para seu futuro e sonhos. O 

sonho de Esperança (25 anos) é encontrar um meio de se tornar independente e não precisar 

mais voltar para sua casa e, consequentemente, para o seu marido. Já o sonho de uma mulher 

a quem nomeio de Amor (53 anos) é sair por aí em busca dos seus sonhos, porque nada do que 

já passou a faz desanimar nem desistir e, também, viajar novamente para não ceder e voltar a 

viver com seu ex-marido agressor. Sobre as agressões que sofria, Amor disse que, certa vez, 

chegou a desmaiar de tanto apanhar do marido e contou que ele a agredia com socos e pontapés. 

A fuga do cônjuge, então, ocorre em ambos os relatos das falas das mulheres aqui citadas, o 

que chama a atenção tanto para a questão da violência doméstica a que estavam enfrentando 

no âmbito do lar quanto para a decisão da parte delas de não voltar a se submeter a tal situação, 

escolhendo, ao invés disso, a vulnerabilidade, a insegurança e todos os riscos possíveis a uma 

mulher em situação de rua. 

A partir disso, é possível dizer que algumas pessoas em situação de rua habitam os 

espaços públicos porque neles se sentem seguras e protegidas, longe de uma situação que lhes 

causava violência, dor e sofrimento. Parece contraditório afirmar isso (e é), tendo em vista que 

as ruas são caracterizadas e representadas como espaços onde predominam a vulnerabilidade e 

a insegurança, mas são as circunstâncias vivenciadas por essas pessoas que tornam possível 

dizê-lo. Segundo Tiene (2004, p.21), “abrigar-se na rua pode ser um exílio, pode ser uma defesa 
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da agressão, porque a rua é o lugar de todos. A rua é cheia de gente, é olhada de todos os 

lugares, por isso pode ser segura”.  

Nas falas de Amor e Esperança, mulheres que enfrentavam violência doméstica, é 

perceptível que a rua, ao mesmo tempo em que pode se tornar uma extensão daquele ambiente 

de violação de direitos e de violência, pode, também, ser um ambiente acolhedor para quem 

foge de uma situação de violência e sofrimento e encontra nela um espaço em que pode exercer 

com mais liberdade o seu poder-ser. A esse respeito, Tiene (2004, p.126): 

Até mesmo a violência, as humilhações e o sofrimento pelos quais passam as moradoras 

na rua parecem ser superados pela possibilidade de ter uma independência com relação 

à pressão de familiares, do isolamento e do cotidiano do doméstico que oprime e 

massifica. Isso sugere que a rua é um lugar de reconstrução para algumas mulheres. 

 

Considerando o que essa autora aponta e a compreensão que tive do relato das 

entrevistadas, posso afirmar que a rua tornou-se, nos casos dessas mulheres, uma possibilidade 

para elas, dentre tantas outras que poderiam ser consideradas. Além disso, a rua configura-se, 

também, como um lugar de fuga, de esconderijo e até de refúgio, por mais paradoxal que isso 

possa nos parecer, tendo em vista que essas mulheres foram para as ruas porque não tinham 

para onde ir. 

Dando continuidade ao relato, Esperança me falou sobre um assunto que, na nossa 

entrevista, ela tinha evitado e se esquivado algumas vezes: ela disse que seu marido a agredia 

quando tinha ciúmes dela, o que ocorria com bastante frequência porque ela é uma pessoa 

simpática e que gosta de conversar com as pessoas. Com o passar do tempo, ela disse que não 

sentia mais vontade de ter relações sexuais com o esposo, mas, mesmo assim, ele a obrigava a 

se deitar com ela (falou essa parte cabisbaixa) e acrescentou que seu marido achava que ela 

tinha outra pessoa e que devido a isso estava evitando ter relações com ele. Ao levantar a cabeça, 

ela disse que pensou em ir para a casa dos pais, mas sabia que indo para lá (como já havia feito 

outras vezes quando discutiam) seu ex-marido não a deixaria em paz enquanto ela não voltasse 
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para ele e para casa. Ela disse que teme pelo que ele é capaz de fazer contra ela, pois já recebeu 

ameaças dele. Na rua, ela disse que pode fugir dele mudando de lugar e podendo até ir para fora 

do Rio Grande do Norte.  

Esperança ainda me falou que não me disse nada disso no dia da entrevista com ela 

porque estava sem jeito de falar sobre os abusos sexuais que sofria. Eu disse que a entendia e 

agradeci pela confiança que ela havia depositado em mim ao contar algo tão íntimo e doloroso. 

Com a ocorrência desse episódio, fiquei pensando no quanto as pessoas (em situação de rua, 

sobretudo, por essa ser uma demanda do contexto das ruas) precisam sentir confiança em você 

para poder compartilhar alguns assuntos. Daí a importância da formação de vínculos com as 

pessoas durante o período de idas a campo. Eu senti vontade de falar com ela sobre os serviços 

de atendimento à mulher vítima de violência, saber se ela os conhecia, para que se ela viesse a 

sofrer novamente violência soubesse como proceder para denunciar o agressor, porém 

Confiança nos interrompeu com sua volta. Ao término da entrevista com ele, procurei 

Esperança, mas, infelizmente, não a encontrei mais na rua do Albergue. 

Com a volta de Confiança, Esperança tentou se afastar de nós, mas Confiança não 

permitiu sua ida antes de cantar uma música para ela. Era uma música de letra romântica. 

Enquanto Confiança cantava para Esperança ela sorria e, quando ele terminou, ela disse que 

estava mesmo precisando ouvir uma música. Ela, então, se afastou de nós dois e voltou a se 

juntar a um grupo que estava do outro lado da rua em que estávamos. 

Com a saída dela, Confiança me disse que havia mentido para Esperança sobre a história 

do sangue em sua roupa. Ele me contou que é devoto de um Exu (entidade) e tinha feito um 

corte na região do ombro, próximo ao pescoço, num ritual, naquele dia da entrevista, para pedir 

proteção a Tranca Rua das Almas, o guardião de seus caminhos. Perguntei com o que ele tinha 

feito o corte e ele levantou a camisa e tirou de sua cintura uma pequena faca, dessas de uso à 

mesa. A mureta em que estávamos sentados fazia parte de um canteiro de plantas (mas não 
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havia plantas) e servia muito mais de assento a quem ali chegasse. Na terra do canteiro, ele 

fincou a faca no chão num gesto rápido e disse que dificilmente eu iria conhecer um “morador 

de rua” que não andasse com uma faca ou um objeto que lhe servisse de arma, pois na rua isso 

se faz necessário, às vezes, nem que seja para intimidar alguém, “pra saberem que você tem 

como se defender, entendeu?”, disse ele. Aqui Confiança relata mais uma tática de 

sobrevivência colocada em prática no âmbito das ruas. O entrevistado voltou a guardar a 

pequena faca na cintura.  

Foi a segunda vez que passei por essa situação nas idas a campo. Na primeira, fiquei 

mais tenso, porque envolvia uma situação de discussão entre as pessoas. Na segunda ocasião, 

o homem mostrou-me a faca porque perguntei com o que ele tinha se cortado. Foi, portanto, 

uma situação mais “tranquila” para mim. 

Eu e Confiança continuamos nossa entrevista e, de repente, um cachorro de cor preta se 

aproximou do entrevistado. Ele disse que o cãozinho era seu filho. Perguntei se ele tinha filhos 

(me referindo a pessoas) e ele disse que sim, que tinha tido três filhas com sua ex-esposa. Nesse 

momento da entrevista outra mulher nos interrompeu. Dessa vez foi uma loira que chegou até 

nós se dirigindo ao entrevistado e dizendo: “isso é pesquisa é? tá falando o que pra ele (disse o 

apelido do entrevistado)? Cuidado com o que você diz viu?”. O entrevistado falou para ela que 

não estava falando nada demais, apenas sobre a vida dele. A mulher, nesse instante, voltou-se 

para mim e começou a se explicar porque tinha chegado dessa maneira, dizendo essas coisas.  

Segundo ela, certa vez uma jornalista tinha ido ao mesmo local fazer uma reportagem 

sobre “moradores de rua” e tinha divulgado na matéria imagens dela fazendo uso de drogas. De 

acordo com a mulher, esse vídeo tinha circulado nas redes sociais e sua família tinha chegado 

a ver as imagens dela, o que tinha sido motivo de discussão e problemas entre eles. Eu expliquei 

que não gravava nem filmava as entrevistas e ela falou que tinha percebido que não havia 

câmeras nem gravadores. Disse que tinha apenas alertado o colega sobre o que tinha acontecido 
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com ela e falou também que suas críticas não se dirigiam a mim. Embora a mulher tenha 

afirmado isso, ficou nítido que, mesmo de forma indireta, eu também tinha sido alvo de suas 

críticas. Na verdade, todos os pesquisadores envolvidos nesse campo de pesquisa o foram, pois, 

em sua fala, essa mulher esclareceu e atentou para o fato de devermos ter zelo com o material 

que obtemos em campo. Mais que isso, devemos ter respeito com a imagem dessas pessoas, as 

quais não podem ser expostas livremente (em vídeos ou em qualquer outro tipo de material ou 

registro) meramente pelo fato de estarem em situação de rua. A mulher nos deixou a sós 

novamente quando foi chamada por uma pessoa que passava pela rua. 

Novamente “a sós”, eu e Confiança voltamos a falar sobre sua família. Ele me disse que 

é pai de três filhas. Falou que todas estão empregadas e tiveram uma boa educação, mas apenas 

duas delas são dóceis. Uma delas, a mais jovem, é bastante agressiva e grosseira, segundo ele. 

O entrevistado também me contou que tem pouco contato com elas porque evita encontrar sua 

ex-esposa. Ela se casou novamente e não tem uma boa relação com o entrevistado desde que se 

separaram. “Ela me conheceu bebendo, sabe? Aí você acha que uma pessoa que bebe desde que 

é adolescente vai deixar de beber assim da noite pro dia, você acha?”, perguntou-me ele e 

continuou:  

Eu bebia porque não encontrava emprego e ela dizia que eu não encontrava porque 

bebia, aí a gente começava a brigar e eu tô aqui. Eu gostava muito dela. Era uma boa 

mãe, uma boa dona-de-casa, uma boa esposa. Hoje eu me arrependo de não ter me 

esforçado pra parar de beber, sabe? Mas agora já era, ela tem outra vida e eu tenho que 

seguir com a minha [sorri]. 

 

Ainda sobre o assunto família, Confiança falou que recebeu a visita de duas de suas 

filhas no último dia dos pais. Falou em detalhes como havia sido a surpresa: estava em uma 

cigarreira quando, ao voltar do banheiro, foi informado pela dona do estabelecimento que havia 

duas mulheres lhe procurando. Ao olhar para as duas disse que não conseguiu conter a emoção 

de ter sido lembrado por elas naquele dia. Ele disse que elas levaram presentes (roupas e alguns 
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itens de higiene pessoal), mas que não precisava, realmente, de nada daquilo, pois bastava a 

presença delas. Ao ser abraçado pelas duas, falou que começou a chorar. Foi um longo abraço, 

disse ele, pois fazia tempo que não via as filhas. Após isso, fizeram um lanche juntos no local 

e Confiança foi apresentado ao namorado de uma das filhas. Confiança disse que era um homem 

enorme, muito maior que ele, mas, mesmo assim, não se intimidou em dizer a ele que tratasse 

sua filha bem, pois ele estava de olho (riu).  

Além da nítida emoção e sentimento de orgulho ao falar das filhas, percebi que o 

entrevistado aproveitou a oportunidade de apresentação ao namorado da sua filha para exercer 

seu papel de pai. Nesse momento, chamou a minha atenção o fato de as pessoas em situação de 

rua, ao deixarem suas casas para viver nas ruas, deixarem não apenas sua residência e endereço 

fixo, mas suas famílias e amigos, pessoas com quem conviviam diariamente e com as quais 

mantinham laços afetivos.  

Ao imaginar a cena descrita pelo entrevistado, penso que essas pessoas deixam para trás, 

também, o papel que exercia no contexto familiar, como o de pai, por exemplo, no caso desse 

participante da pesquisa. Ao mesmo tempo, a visita e a lembrança das filhas mostra que pode 

ocorrer o contrário, ou seja, mesmo distante, a pessoa pode manter-se naquele “lugar”, o que 

pode ser ilustrado, digamos assim, com a atitude da filha de levar seu namorado para apresentá-

lo ao pai e com a ida delas até onde ele se encontrava no dia dos pais. Dessa forma, o 

entrevistado continua sendo a referência paterna para suas filhas, mesmo estando em situação 

de rua e não tendo com elas um convívio diário e frequente. 

Considerando, ainda, essa questão do afastamento do convívio familiar de pessoas em 

situação de rua e, mais especificamente o caso desse entrevistado, é interessante citar o que 

aponta Escorel (1999, p.140) a respeito disso. De acordo com essa autora: 

A maioria dos moradores de rua é composta por homens sós, sem convivência 

permanente com o grupo familiar. A família nuclear ou de origem está à distância, ainda 

que em graus variados de afastamento (modalidades e regularidade dos contatos 
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familiares). Também ficam à distância os papéis que deveriam ser desempenhados 

nessas unidades familiares. Essa distância pode ser também – mas não apenas- 

geográfica. 

 

Então, por mais que haja a referência familiar, mesmo à distância, e que os contatos 

ocorram, de forma esporádica ou não, o convívio com a família acaba não fazendo parte do 

cotidiano da maioria dessas pessoas, salvo nos casos em que a família toda enfrenta a situação 

de rua (pais e filhos). 

Ao ser questionado pelas filhas se estava tudo bem e se ele estava precisando de alguma 

coisa, Confiança disse que respondeu a elas que sim, que estava tudo bem. Mas disse que tinha 

respondido isso para não preocupá-las, pois, segundo ele, uma pessoa não está bem vivendo na 

rua. Ele passou, então, a me contar que tinha sido abordado por policiais duas semanas antes e 

que jamais contaria isso às filhas porque foi muito humilhado por eles. Contou que estava 

bêbado e que, por isso, não tinha ido dormir no Albergue, pois sabia que não teria acesso à 

instituição naquela noite pelo fato de estar embriagado.  

Eu tava deitado na frente de uma loja tomando uma quando a viatura passou e olharam 

pra mim. Como eles passaram, fiquei despreocupado né... mas eles voltaram, desceram 

e não quiseram saber de nada não, já foram me chutando, mandando eu sair dali, dizendo 

que se voltassem a me ver por ali ia dar merda pra mim, que eu ia ser morto... foi 

horrível, cara.  

 

Confiança ainda contou que foram dois policiais que o agrediram naquela noite. Disse 

que eles deram socos, chutes e coronhadas na sua cabeça. Na hora do ocorrido, o entrevistado 

disse que lembrava que tinha dito aos policiais que ele não era drogado nem ladrão, mas isso 

de nada adiantou, pois, além das agressões físicas, os agentes da polícia chamavam-no de 

vagabundo e marginal o tempo todo. O entrevistado ainda relatou o seguinte: “o tempo todo 

eles me batiam, não me deixavam falar direito, eu pensei que iam me matar... e ainda diziam 

assim: vagabundo tem que ser tratado desse jeito!”.  
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Confiança disse que se sentiu completamente humilhado naquele momento, pois teve 

que apanhar calado e sem reagir, pois os policiais estavam armados. O entrevistado falou ainda 

que nem o fato de estar morando na rua o tinha deixado tão triste quanto ter passado por essa 

situação. Eu percebi que ele começou a se emocionar nesse momento, pois seus olhos 

lacrimejaram. Ele continuou a relatar que tinha sido difícil para ele, que sempre foi honesto, 

ouvir as ofensas proferidas pelos policiais. A respeito dessa questão de violência policial e do 

que relatou o entrevistado, Margarete e Pizzato (2012, p.73) afirmam que: 

Privados do direito a uma vida digna, enquanto cidadãos são também tratados como 

caso de polícia. Os direitos de ir e vir, de usar o espaço público e transitar por ele são 

muitas vezes violados. O lugar que ocupam nas cidades é o de não cidadãos, sujeitos 

que devem ser “vigiados” pelo Estado, pois oferecem “perigo” à sociedade e, portanto, 

não podem permanecer por muito tempo, ou nem mesmo parar, nas calçadas, em bancos 

de praças e parques. 

 

Confiança contou que já tinha ouvido relatos de pessoas em situação de rua que tinham 

sido abordados dessa forma violenta por policiais, mas, mesmo assim, nunca imaginou que ele 

fosse um dia passar por essa situação. Perguntei se ele chegou a fazer alguma denúncia do que 

tinha acontecido e ele riu como se eu tivesse falado uma bobagem e me perguntou:  

Pra quê? Pra ser morto como eles disseram? Teve um que inventou de denunciar e se 

lascou... teve de mudar de estado porque ficou recebendo ameaça... eles têm poder, nós 

não... e mesmo que seja uma denúncia anônima, dá pra eles saberem quem fez a 

denúncia, sabe?  

 

Perguntei de que formas e ele me respondeu dizendo que no ato da denúncia a pessoa 

teria que se identificar de qualquer maneira porque teria que dizer como foi, em que horário 

ocorreu, onde ocorreu, dentre outras características que, certamente, deixariam claro para os 

agressores quem tinha feito a denúncia. A narrativa do participante da pesquisa corrobora o que 

afirmam Kunz et al. (2014, p.933) sobre abordagens truculentas de agentes da Segurança 

Pública contra pessoas em situação de rua. De acordo com essas autoras, “as queixas sobre 

espancamentos são inúmeras, as incidências de violações de direitos são quase uma constante 
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contra esses sujeitos. O povo da rua muitas vezes se cala e não denuncia por medo de represália 

na calada da noite”. 

Sobre seus sonhos e projetos de vida, Confiança me disse que eles continuam sendo 

aqueles que ele tinha quando chegou a Natal e às ruas: “encontrar um emprego e sair do fundo 

do poço”. Por fim, o participante disse ainda que me contaria outras coisas da vida dele, caso 

viéssemos a nos encontrar novamente. Nos despedimos e o entrevistado foi se juntar a um grupo 

de cinco homens que estava ouvindo música num aparelho de som portátil e muito pequeno, 

porém de volume considerável. O grupo estava sentado no chão em volta de uma garrafa de 

cachaça numa calçada ao lado do Albergue Municipal, próximo a uma construção abandonada. 

Junto com o som da música tocada no aparelho era possível ouvir o som de gargalhadas. Todos 

pareciam se divertir.  

Observei que, apesar da movimentação característica das ruas e do nomadismo das 

pessoas que nelas vivem, há pontos e momentos de parada para “tomar uma”, ouvir música, rir 

e se divertir. Em meio à dureza das calçadas e às dificuldades enfrentadas por quem habita esses 

lugares, é possível encontrar quem cante uma música, quem improvise um tambor na falta de 

um (o importante é o som), quem lhe ofereça uma “pinga”, quem lhe ouça. Tais pontos podem 

se formar em qualquer lugar e a qualquer momento, basta que haja disposição para isso.  

Penso também que, por mais que as relações tendam a ser passageiras nesses espaços, 

há gestos que compensam sua estabilidade, como a música cantada por Confiança para 

Esperança, como o aperto de mão que eu e Confiança demos e que mudou a forma dele me 

olhar e me ver naquela ocasião. Então, por mais que a dinâmica das ruas não possibilite o 

convívio diário e frequente, tal como o vivenciamos em nosso dia-a-dia com as pessoas que 

fazem parte das nossas relações de amizade e familiares, as pessoas em situação de rua 

encontram brechas, formas de estabelecerem essas relações, não caracterizadas pelo contato 

contínuo, em alguns casos, porém não é possível dizer que, devido a isso, essas relações tenham 
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menor intensidade, digamos assim. Um gesto simples pode reverberar durante uma vida toda. 

E o que dizer sobre duração para quem não usa relógio e tem outra relação com o tempo, o que 

falar sobre estabilidade para quem não tem a fixidez nem a rotina como algo que norteie suas 

vidas? 

Essa foi uma entrevista que eu achei que não fosse ocorrer pela forma com que as coisas 

aconteceram no momento da abordagem do entrevistado. Foi surpreendente ver como ele 

mudou de ideia e resolveu conceder a entrevista. Também foi a entrevista mais longa que 

realizei nas idas a campo e isso se deveu tanto porque o entrevistado trouxe várias temáticas, 

como por causa das interferências que aconteceram e outras situações com as quais tive de lidar 

no momento de sua realização. Ela teve cerca de uma hora e meia de duração e me deixou 

bastante cansado.  

Saí de lá exausto e triste pensando no quanto as pessoas que vivem nas ruas estão 

expostas a riscos e não escapam nem mesmo daqueles que deveriam protegê-las (os policiais). 

Foi interessante notar, a partir dessa entrevista, no quanto os estereótipos inverteram seus lados, 

pois, geralmente quem está em situação de rua é taxado como uma pessoa perigosa e violenta; 

porém a atitude covarde, cruel e criminosa dos policiais agressores não nos deixa outra opção 

a não ser denunciar essa violência por meio desse trabalho, a partir da fala da pessoa 

entrevistada, vítima desse tipo de violência que pode ser recorrente entre as pessoas em situação 

de rua, visto que há receio da parte delas em efetuar a denúncia dos agressores.  

Portanto, essa violência não chega nem a ser notificada, pois as vítimas têm receio de 

sofrer represálias da parte desses agentes e até mesmo ligações anônimas podem identificar a 

vítima, já que as características do ocorrido, que deveriam ser apresentadas numa possível 

denúncia anônima são sabidas dos policiais agressores (como, por exemplo, o lugar em que 

ocorreu, a forma das agressões, as características da vítima, horário).  
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Por fim, me surpreendi pelo fato de num contexto (como o das ruas) atravessado pela 

violência, exclusão social, vulnerabilidade e tantas outras agruras, as pessoas terem projetos, 

sonhos e esperança em dias melhores, como se isso fosse algo propulsor para que continuem 

vivendo, existindo em lugares onde comumente se pensa que não há espaço para “habitar”, no 

sentido de ser-no-mundo. 
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5. Considerações Finais 
 

A análise das narrativas revelou que as razões que levaram as pessoas a decidirem por 

viver nas ruas são diversas e envolvem múltiplos fatores como, por exemplo, o desemprego, o 

rompimento de alguns vínculos familiares, violência (doméstica, física, psicológica e sexual) 

e o consumo de álcool. Ao vivenciarem tais experiências, as pessoas vão para as ruas por não 

enxergarem mais nenhuma outra saída para a situação que estão enfrentando naquele momento.  

Alguns até têm outras possibilidades para considerar na hora de decidir se vão para as 

ruas, inclusive a de manter-se em casa, com suas famílias, porém tais possibilidades não lhes 

são benquistas e acabam ficando em segundo plano. Isso nos permite afirmar que, embora a 

casa se configure como uma necessidade para a sobrevivência e, por isso, possua uma 

importância fundamental na decisão de ir ou não viver nas ruas, ela não ocupa o lugar principal 

na hora dessa escolha.  

As relações das pessoas com os outros e com o espaço, e a forma como se dão tais 

relações, exercem forte influência na hora da decisão por tornar a rua um espaço de vida e de 

existência. É como se a habitação existencial, o sentir-se pertencente no sentido ontológico, não 

acontecesse nesses espaços e relações, fazendo com que as pessoas vejam a vida na rua como 

uma possibilidade, apesar de sua inospitalidade. Como diz Heidegger (2009, p.257-258): 

O homem permanece junto daquilo que lhe diz respeito. Ele é relacionado com as coisas 

e com o outro. As coisas inanimadas são representadas desde a Antiguidade como 

estando no espaço e no tempo. Mas o homem está no espaço e no tempo de modo 

completamente diferente do que as coisas, uma vez que o próprio homem é espacial e 

temporal. 

 

Considerados esses fatores das relações com os outros e com o espaço, é possível dizer 

que, embora haja aspectos comuns, as peculiaridades de cada história de vida não nos permitem 

fazer nenhum tipo de generalização referente às razões de ida das pessoas para as ruas. 
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No entanto, importa ressaltar que as pessoas não apenas se remeteram às motivações de 

ida para as ruas, mas atribuíram sentidos a suas experiências de vida nesses espaços, 

imprimindo ao fenômeno um caráter não apenas heterogêneo, mas também existencial, o que 

significa dizer que há relação entre as razões de ida para as ruas e os sentidos que as pessoas 

atribuem a essa experiência, ou seja, compreendo que há uma relação não de causa e efeito, 

mas de atribuição de sentidos a partir da vivência de experiências anteriores à situação de rua. 

No caso da mulher entrevistada nessa pesquisa, por exemplo, o sentido que ela atribuiu a rua 

foi de um local de refúgio e abrigo, em contraposição à sua casa, onde era abusada fisicamente, 

psicologicamente e sexualmente por seu marido.  

Sobre essa questão do sentido, Morato (2013, p.61) afirma o seguinte: 

Pela proposta fenomenológica, o sentido é inerente ao projetar-se humano: destinar-se. 

Vir a ser diz de algo manifesto, mas desdobrando-se a um poder-ser. O que tem sentido 

é a existência do homem, pois apenas ele pode compreender sua direção, imprimindo 

modos que são e como podem ser: sentido é a direção na qual o humano articula os fatos 

de sua vida. Dessa forma, desorientar-se expressa ausência de sentido, que clama pela 

necessidade de encontrar-se. 

 

Nessa direção, ao relatarem suas experiências de vida nas ruas, as pessoas entrevistadas 

se referiam não somente ao contexto da rua em si, mas se remetiam a questões relacionadas à 

família, aos sentimentos despertados pelo estar em situação de rua, ao desemprego e à 

precariedade das condições de vida que enfrentavam já antes da situação de rua. 

No que se refere ao estabelecimento de novas redes de relações nas ruas, observou-se 

que, apesar de terem rompido alguns de seus vínculos familiares, de não mais conviverem com 

suas famílias, amigos e conhecidos, as pessoas em situação de rua estabelecem novas relações 

de afeto e amizade, as quais se configuram de acordo com o contexto das ruas, pois pode-se 

conhecer alguém hoje e nunca mais vê-lo, por diversos motivos, dentre os quais, pode-se citar 

a falta de ferramentas para a manutenção do contato, como o não uso de telefones celulares e 

das redes sociais que precisam de acesso à internet, e o deslocamento contínuo e característico 
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de quem mora nas ruas. Dessa forma, a principal característica dessas relações é sua 

efemeridade, dada a mobilidade e o nomadismo que permeiam o cotidiano dessa população, o 

que não a impede de estabelecer relações com outras pessoas que se encontram em situação de 

rua ou não. 

Outro aspecto que permeia o dia-a-dia de quem vive nas ruas é a violência. As 

entrevistas denunciam casos de violência física, psicológica, sexual e policial, tanto no âmbito 

das ruas quanto no ambiente doméstico. A discriminação também foi apontada pelas pessoas 

como algo frequente no cotidiano de quem está em situação de rua. 

Chama a atenção o fato de as pessoas terem afirmado possuir religião, mas não terem se 

remetido a elas durante suas narrativas. No único caso em que isso aconteceu, o participante 

disse que tinha dificuldades para frequentar os cultos de sua religião devido ao deslocamento 

necessário (ir a pé para os locais de realização dos cultos) e os horários de realização, tendo em 

vista que ocorrem à noite. Nesse sentido, podemos nos questionar se a rua oferece a quem nelas 

vive espaços e condições onde as pessoas possam exercer a sua espiritualidade. 

A partir dos relatos das entrevistas, e de sua análise, é possível dizer que, para algumas 

pessoas, a rua tornou-se um local de fuga, refúgio e acolhimento, sobretudo para aquelas que 

estavam (com a ida para as ruas) tentando evitar uma situação de sofrimento e violência. Isso 

nos leva a pensar na rua como um lugar de ambiguidades, pois ao mesmo tempo em que esse 

espaço remete à insegurança e vulnerabilidade, oferece abrigo e acolhe a quem nela decide 

viver (por opção, por falta dela ou por qualquer outra razão). Ao mesmo tempo em que é um 

ambiente inóspito para sobrevivência, a rua é local de moradia para as pessoas (mesmo que as 

condições de vida sejam muito precárias nesses espaços). Além disso, ao mesmo tempo em 

que é um local de passagem e circulação, torna-se um lugar de estabelecimento de relações e 

de paragens, onde as pessoas não só transitam, mas permanecem em alguns lugares e neles 
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constroem laços afetivos, contrariando a ideia de que tal construção não é possível nesses 

espaços. 

Nessa perspectiva, nos casos em que a pessoa está em situação de rua porque saiu de 

casa devido à ocorrência de vários tipos de violência, como a mulher em situação de rua 

entrevistada nesse estudo, mesmo que soe um paradoxo na nossa perspectiva do que seja 

segurança, ela disse que se sente segura no âmbito das ruas e procura alternativas que 

desconsiderem seu retorno para sua casa, como arranjar um emprego ou até mesmo permanecer 

em situação de rua. Esse aspecto, presente em sua narrativa, demonstra que a vivência da 

situação de rua é uma experiência que pode possibilitar a pessoa que nela se encontra, enxergar 

outras possibilidades em meio a uma situação de “paralisação” e perda de sentidos. Isso torna 

possível pensar na rua não apenas como um lugar de ambiguidades, mas também de 

possibilidades. 

Considerando, ainda, a ocorrência de violência doméstica contra mulheres, um dos 

motivos que as levam à situação de rua, é importante refletir: será que, em contraposição às 

ruas, a casa pode ser considerada sinônimo de segurança? 

De acordo com Escorel (1999, p. 115): “morar na rua, sozinha ou com os filhos, tem 

sido uma solução para uma parcela de mulheres que imprimem ao perfil da população de rua 

um traço mais recente e ainda minoritário, mas que pode estar em crescimento”. Ainda de 

acordo com essa autora, alguns fatores podem ter relação com o fato de as mulheres 

constituírem uma minoria da parcela da população em situação de rua. Alguns deles seriam a 

intervenção por parte da rede de parentesco, as referências simbólicas que associam a identidade 

feminina ao âmbito da casa e uma possível maior acessibilidade ao emprego doméstico. 

Com relação aos modos e às estratégias que as pessoas utilizam para sua sobrevivência 

nas ruas, é possível afirmar que esses são diferenciados e utilizados de acordo com a 

disponibilidade de recursos e alguns serviços ofertados a essa população. São exemplos de 



93 
 

algumas dessas estratégias: compartilhar coisas, cigarro, bebida e comida; dormir durante o dia 

para permanecer acordado no período noturno, tendo em vista que esse é o mais perigoso para 

quem está em situação de rua; pedir comida e dinheiro; fazer bicos (trabalho informal); dormir 

no Albergue Municipal e fazer refeições e higiene pessoal em instituições de assistência à 

população em situação de rua, como o Centro de Referência Especializado para Pessoas em 

Situação de Rua, o chamado Centro Pop. 

A abertura e a falta de limites físicos e geográficos dos espaços públicos impõem às 

pessoas que neles vivem uma constante exposição e falta de privacidade, o que nos leva a refletir 

sobre o que faria parte do âmbito da privacidade para as pessoas que estão em situação de rua. 

A realização das entrevistas no espaço aberto das ruas, onde as pessoas se encontravam, trouxe 

à tona essa questão a partir das interferências ocorridas durante as entrevistas e do modo como 

as pessoas reagiam a elas, de forma “natural”, nos levando a pensar que a rua não dispõe de 

estrutura nem local para o que seria do âmbito da individualidade, do privativo. 

A partir das observações feitas em campo, é possível dizer também que, no espaço das 

ruas, a aceitação por parte de um grupo que enfrenta as mesmas condições precárias de vida e 

a identificação com os valores e ideias aceitos dentro desse grupo dão às pessoas que vivenciam 

a situação de rua uma sensação de pertencimento, que pode ser associada ao habitar no sentido 

existencial de estar em relação, fazer parte, ter lugar, pertencer. 

As narrativas também demonstraram que, apesar do contexto em que vivem e das 

dificuldades que enfrentam cotidianamente, as pessoas em situação de rua possuem projetos de 

vida, planos para o futuro, e disseram ter sonhos a serem alcançados. 

Nas falas dos participantes também foi possível observar que havia uma gama de 

sofrimentos permeando as histórias de vida das pessoas em situação de rua. Nesse sentido, 

Dutra (2002, p.374) afirma que: 
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A narrativa tem a capacidade de suscitar, nos seus ouvintes, os mais diversos conteúdos 

e estados emocionais, uma vez que, diferentemente da informação, ela não nos fornece 

respostas. Pelo contrário, a experiência vivida e transmitida pelo narrador nos 

sensibiliza, alcança-nos nos significados que atribuímos à experiência, assimilando-a de 

acordo com a nossa. 

  

Dessa forma, o processo de escuta realizada no momento das entrevistas, como também 

do registro das narrativas e sua respectiva análise foi um processo difícil. Foi inevitável não me 

afetar com os relatos de saudade dos familiares, de abandono de filhos recém-nascidos, de abuso 

sexual, de agressões sofridas, de humilhações e discriminações. Não era apenas uma questão 

de ouvir alguém que tinha uma história de vida diferente da minha, era ouvir outro humano 

numa relação que entre nós se estabelecia. Aqui cabe citar o que significa relacionar-se para 

Heidegger (2009, p.237). De acordo com o filósofo, 

Relacionar-se [Verhalten] (entendido daseinanaliticamente) = portar-se em e junto a 

algo, suportar a manifestação do ente, suportar a abertura. O relacionar-se 

heideggeriano de modo algum deve ser confundido como uma relação de um pólo com 

outro, de algo com algo. 

  

Nesse sentido de relação, a condição de humanidade não só me aproximou das pessoas 

em situação de rua, mas me colocou diante de mim mesmo, me possibilitando lançar um olhar 

sobre a experiência de um outro que também sou eu. Na vivência dessa relação, a situação de 

rua foi compreendida como uma possibilidade dentre tantas outras. 

Em diversos momentos eu precisei me retrair um pouco para entender os sentidos de 

estar e viver nas ruas, para quem estava me relatando sua experiência, pois eram perspectivas 

tão distintas, falas que emergiam de lugares tão diferentes que me surpreendiam. Ouvir pessoas 

dizerem que há, sim, a possibilidade de vida e existência na rua, por vezes chegou a me causar 

incômodo. Era o meu olhar e o olhar do outro sobre uma mesma questão, que se cruzavam. Eu 

me perguntava: como pode alguém viver num espaço tão inóspito como a rua? Como é possível 



95 
 

desenvolver relações, estabelecer vínculos, sobreviver, e ainda ter planos e sonhos num espaço 

completamente desfavorável para isso? 

Nesse momento, eu estava olhando com um olhar naturalizado, porém entendi que não 

era preciso eu enxergar o fenômeno como as pessoas enxergavam, mas o importante era eu 

entender que a forma como elas enxergavam de determinada maneira tinha um sentido para 

elas. A partir disso, meu olhar tornou-se mais compreensivo. 

Também me surpreendi com a coragem e a inventividade de quem torna a rua seu espaço 

de moradia e de vida. Então, o processo da pesquisa e a aproximação com esse público me 

levou a rever algumas ideias preconcebidas a respeito das pessoas em situação de rua e ampliou 

meu olhar sobre essa questão tão complexa de viver nos espaços públicos. 

Nessa perspectiva, as narrativas configuraram-se como um importante recurso da 

pesquisa, que permitiu aos participantes se colocarem diante de suas questões, escolhas feitas e 

decisões tomadas. Possibilitou, ainda, a expressão de seus sentimentos, opiniões e sonhos. 

Considerando isso, destaco a relevância da oferta de espaços que possibilitem tanto a fala como 

a escuta das pessoas que se encontram vivendo nas ruas. 

Essa pesquisa me possibilitou não só uma aproximação com as pessoas que vivem nas 

ruas, mas, também, me colocou diante de uma realidade de exclusão, vulnerabilidade social e 

violação de direitos humanos vivenciada por quem enfrenta a situação de rua. 

Portanto, ao promover a expressão e o diálogo dos sujeitos sobre si e sobre o contexto 

em que vivem, o espaço clínico possibilita uma abertura para a ação política (Rebouças, 2015). 

O que essa autora aponta se refere à clínica, mas pode ser estendido à pesquisa fenomenológica, 

tendo em vista que nesse tipo de pesquisa a escuta clínica se faz presente no método em que é 

adotado. Ainda a respeito da dimensão ética, política e interventiva do pesquisar, Cabral e 

Morato (2013, p.172) afirmam que:  
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A rigor, assumimos que a entrada em campo, num contexto de pesquisa, revela-se como 

ação ética e política, no modo de implicação e responsabilidade. O ato de pesquisar 

demanda refletir continuamente acerca da experiência vivida, estando o pesquisador 

atento às repercussões de sua presença em campo e do caráter interventivo do pesquisar. 

 

A ação política dessa pesquisa fenomenológica reside no fato de ter proporcionado uma 

abertura para a atenção, o cuidado e a existência dos sujeitos, de modo que eles pudessem 

refletir sobre as circunstâncias que as levaram à situação de rua, sobre suas histórias de vida e 

sobre suas escolhas. 

Esse estudo também chama a atenção para o funcionamento das políticas públicas da 

cidade de Natal/RN, voltadas para a população em situação de rua, tendo em vista que há a 

oferta de apenas três serviços: o Albergue Municipal, o Centro Pop e o Consultório na Rua. 

A habitação, o emprego, a qualificação para o mercado de trabalho, a escolaridade, as 

peculiaridades da população (mulheres, idosos, etc) a cultura e o lazer, são fatores que também 

precisam ser considerados na abordagem da problemática da situação de rua e na proposição e 

aprimoramento de políticas públicas. Ações que favoreçam a melhoria das condições de vida 

das pessoas nesses espaços precisam ser pensadas e implementadas. 

O modo de vida nas ruas relatado pelas pessoas entrevistadas tem como características 

principais a incerteza e a provisoriedade. Não se sabe, por exemplo, se ao fim do dia será 

possível ter conseguido alimentação, água, dinheiro e outras coisas necessárias à sobrevivência 

das pessoas nesses espaços. Também não é certo conseguir um local “seguro” para ficar. 

A partir dos relatos das pessoas entrevistadas e das observações realizadas em campo, é 

possível afirmar que, vivendo nos espaços públicos das ruas, as pessoas se deparam (de forma 

mais concreta), com a facticidade do Dasein. Para Heidegger (1927/2012, p.102):  

O conceito de facticidade abriga em si o ser-no-mundo de um ente “intramundano”, de 

maneira que este ente possa ser compreendido como algo que, em seu “destino”, está 

ligado aos dos entes que lhe vêm ao encontro dentro de seu próprio mundo. 
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A facticidade corresponde, então, ao fato de estarmos lançados num mundo de 

incertezas e imprevisibilidade o tempo inteiro. O estar-lançado, segundo Heidegger, é 

constitutivo do Dasein e de sua abertura. 

Alguns relatos permeados de dúvidas e incertezas sobre o que o participante da pesquisa 

deveria ou não fazer diante do que lhe era possível naquele momento de sua vida lembram o 

que diz Critelli (2007) acerca da vida. Segundo essa autora: “a experiência humana da vida é, 

originariamente, a experiência da fluidez constante, da mutabilidade, da inospitalidade do 

mundo, da liberdade; a segurança não está em parte alguma” (pp.20-21). E isto não se configura 

como uma deficiência do existir como homens, mas como sua condição, quase como sua 

natureza, acrescenta a autora.  

A imprevisibilidade do cotidiano das ruas estava presente, inclusive, nas minhas 

afetações. Eu sempre me questionava sobre quem me esperava em campo, me referindo aos 

participantes da pesquisa, e também me perguntava, a cada ida a campo, sobre o que me 

aguardava, pensando nas situações imprevisíveis que poderiam ocorrer naquele contexto e na 

minha reação e postura diante delas. Dessa forma, a rua se configura como um lugar inóspito, 

assim como o mundo, desvelando a condição humana, na medida em que revela a 

provisoriedade e a indeterminação características da existência humana. 

Esse estudo chamou a atenção para a importância de lançarmos um olhar 

fenomenológico, e não de julgamentos e preconceitos naturalizados, sobre a experiência das 

pessoas que vivenciam a situação de rua, considerando, dentre outros aspectos, principalmente 

a dimensão existencial dessas pessoas e a compreensão de seus modos-de-ser no contexto das 

ruas. Isso significa dizer que não basta tão-somente atentar para as motivações que levaram as 

pessoas às ruas ou contar quantas estão enfrentando essa situação em determinada cidade ou 

região. 
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Embora esses sejam aspectos importantes de serem estudados, é preciso considerar as 

relações que essa população estabelece nos espaços públicos em que vivem, como vivenciam a 

experiência de viver nas ruas, quais são seus planos para o futuro, seus projetos de vida e seus 

modos de cuidarem de si. Isso se mostra relevante no sentido de não incorrermos no erro de 

impormos nossos pontos de vista, ideias e julgamentos acerca de uma situação que não 

experienciamos e que vemos de fora e de muito longe, pois só quem pode dizer de sua 

experiência é o sujeito que a vivencia. 

Fazer uma pesquisa fenomenológico-existencial nas ruas configurou-se como um 

desafio posto desde a inserção no campo da pesquisa. Não apenas pelas peculiaridades do 

espaço em que as entrevistas foram realizadas, mas pelo manejo necessário para lidar com a 

imprevisibilidade, o que se diferencia de uma pesquisa na qual as entrevistas são previamente 

agendadas e seus participantes selecionados e informados de antemão. 

Então, algumas questões relacionadas ao fazer pesquisa nesse campo surgiram ao longo 

de sua realização. Uma delas foi a o fato de eu não saber quem seriam as pessoas entrevistadas. 

Embora ciente disso desde o planejamento da pesquisa devido à realidade do campo, eu precisei 

lidar com minha ansiedade quando ia a campo no início da realização do estudo piloto. Eu 

ficava imaginando o que me ocorreria, se daria certo fazer as entrevistas como tínhamos 

pensado, se as pessoas teriam paciência e disponibilidade para falar de suas vidas e de sua 

experiência nas ruas para uma pessoa completamente desconhecida, se eu saberia lidar com os 

imprevistos, os quais na rua não faltam, dentre outros receios e incertezas. Quem me esperava 

em campo? O que o campo me reservava? Essas eram questões que eu me fazia sempre. 

Abordar pessoas em situação de rua, em praças, a partir do estereótipo de que são 

pessoas vestidas com roupas esfarrapadas foi outro desafio apresentado pela pesquisa, pois não 

é o fato de estar numa praça que quer dizer que a pessoa esteja em situação de rua. Da mesma 

forma, não é porque uma pessoa está “mal” vestida que isso significa que ela esteja em situação 
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de rua. Devido a isso, por vezes, eu me identificava e dizia que estava à procura de pessoas em 

situação de rua (ou morador de rua, para usar uma expressão mais corriqueira entre essa 

população) a fim de que a pessoa mesma se identificasse como tal. Nas vezes em que pus em 

prática essa estratégia, ela não funcionou, pois, as pessoas não se diziam em situação de rua.  

É possível que essa reação tenha decorrido do fato de ser difícil aceitar a condição de 

“morador de rua”, condição essa tão estigmatizada na nossa sociedade. Identificar-se, portanto, 

como pessoa em situação de rua é dizer que é desempregado, que não tem um endereço fixo, e 

toda uma série de preconceitos conhecidos por todos que vivem essa realidade, como os de que 

pessoas nessa situação são vagabundas, drogadas e perigosas. 

Ainda com relação aos desafios apresentados pela realidade do campo, durante as 

entrevistas realizadas, aconteceram algumas interrupções devido à chegada de pessoas 

querendo saber quem eu era, sobre o que eu e a pessoa entrevistada estávamos conversando. 

Elas também ocorriam quando a pessoa entrevistada ia fazer alguma coisa (como, por exemplo, 

falar com alguém em “particular”; comprar algo, como uma bebida; pegar alguma coisa com 

alguém, como um cigarro, dentre outras coisas). Algumas pessoas também nos interrompiam 

para falar com quem estava sendo entrevistado sobre diversos assuntos, para cumprimentá-lo 

apenas, pedir alguma coisa, perguntar uma informação, dentre outras razões.  

Além disso, havia o barulho característico das ruas. Dessa maneira, fazer pesquisa nesse 

campo exigiu de mim um esforço considerável para lidar com esses aspectos que permeiam o 

campo, pois tinha que ficar atento ao que a pessoa entrevistada me dizia, ao que pessoas 

próximas me perguntavam e, às vezes, tinha que parar uma entrevista para conversar com outra 

pessoa que nos interrompia por diversos motivos. Então, no contexto de pesquisa na rua, houve 

um processo de conhecimento sobre a dinâmica desse campo e, também, de adequação às 

demandas que o mesmo exigiu de mim. 
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Diante desses aspectos, é possível dizer que o próprio espaço público pelo fato de ser 

aberto (e dito de todos) e não possuir limites físicos e geográficos nos espaços que se propõem 

serem transitáveis possibilita essa falta de privacidade (na nossa perspectiva do que ela seja) e 

essa liberdade, não apenas de ir e vir, mas, também, de ter esse comportamento de inserir-se 

numa conversa particular, pois há de se refletir: o que é particular diante da exposição que as 

ruas impõem a quem nelas vive?  

Durante as idas a campo, observei que as pessoas em situação de rua são solidárias umas 

com as outras. Dessa maneira, elas ajudam umas às outras das formas que lhes são possíveis, 

dadas as condições precárias em que vivem nesses espaços. Não me refiro apenas ao 

compartilhamento de coisas e alimentos, mas à troca de afetos, conselhos, informações úteis, 

ou seja, aspectos relacionados ao âmbito das relações e que possibilitam aos que estão 

enfrentando a situação de rua obter apoio e suporte mútuo. As pessoas se sentem pertencentes 

a uma mesma família, na qual todos se ajudam e enfrentam as mesmas condições de vida. 

Nesse sentido, uma das contribuições desse estudo para o campo da Psicologia, da Saúde 

em geral e das Políticas Públicas é apresentar modos de vida de pessoas em situação de rua a 

partir de uma leitura fenomenológica. Essa leitura considera a existência e o modo de ser dessas 

pessoas como ser-no-mundo, possibilitando reflexões acerca de como elas atribuem sentidos a 

sua experiência de viver nas ruas. Lançar esse olhar pode contribuir para os profissionais que 

atendem essas pessoas, nos serviços que elas se destinam, a enxergá-las como pessoas que 

possuem projetos de vida que nem sempre correspondem às alternativas de cuidado e 

atendimento de demandas que lhes são oferecidas. 

Ter me deparado com as precárias condições de vida que pessoas em situação de rua 

enfrentam no seu cotidiano chamou minha atenção para a situação de extrema vulnerabilidade 

e exclusão social vivenciada por essas pessoas. O consumo de cigarro, bebida alcoólica e outras 
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drogas, por pessoas em situação de rua também chamou minha atenção no contexto da pesquisa. 

É comum ver as pessoas bebendo e fumando nas rodas de conversas. 

Por fim, vale dizer que as compreensões desveladas nesse trabalho, a partir das 

narrativas das pessoas em situação de rua, configuram-se como possibilidades de interpretação, 

não sendo apresentadas nem propostas como verdades irrefutáveis. Por isso, foi considerado o 

que Heidegger afirma acerca do incessante movimento de velamento e desvelamento presente 

na existência do homem. Segundo o filósofo, “o homem existe, simultaneamente, na verdade e 

na não-verdade, no encobrimento e no desencobrimento. Não são duas esferas separadas, de 

vez que todo ser e estar na verdade é disputa, uma luta” (Heidegger, 2007, p.193). A partir 

disso, foi considerado o caráter de provisoriedade e contextualidade das compreensões 

desveladas e expostas nesse estudo. 

Em virtude da complexidade do fenômeno da população em situação de rua, da escassez 

de estudos com essa população numa perspectiva fenomenológico-existencial, e da relevância 

da temática para o campo das políticas públicas e para as diversas categorias profissionais que 

lidam em sua prática cotidiana com essa população, sugiro a feitura de novas pesquisas que 

considerem esses aspectos. 
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Apêndice A 

 

Roteiro de entrevista 

 Inicialmente, farei esclarecimentos acerca do que trata a investigação, quais são seus 

objetivos, possíveis riscos e benefícios, bem como o que é o TCLE e o que ele assegura. 

Havendo anuência na participação da pesquisa, pedirei à pessoa para assinar o TCLE. 

 Em seguida, serão preenchidos os dados de identificação do(a) participante do estudo. 

Serão eles: 

o Nome: 

o Data de nascimento: 

o Naturalidade: 

o Profissão/Ocupação (caso tenha): 

o Estado Civil: 

o Religião (caso tenha): 

o Escolaridade: 

 

A entrevista levará em consideração questões referentes ao sentido atribuído pelos(as) 

participantes à experiência da situação de rua; às motivações que levaram essas pessoas a 

estarem nessa condição; às causas que as fazem permanecer na situação de rua e, ainda, ao 

modo de vida dessas pessoas e às estratégias que utilizam para sua sobrevivência no espaço das 

ruas. 

Nesse sentido, as questões seguintes foram formuladas e organizadas para utilização 

nesse estudo e servirão muito mais como orientadoras da entrevista do que como um parâmetro 

ou uma sequência a ser seguida rigorosamente. 
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Questões: 

 

1. Como é, para você, viver na rua? 

2. Como é o seu dia-a-dia? 

3. O que você faz para conseguir sobreviver nas ruas?  

4. Você pretende continuar vivendo nas ruas? 

5. Como você está se sentindo nesse momento? 

 Ao término da entrevista, poderão acontecer conversas informais interessantes e 

importantes para a interpretação das narrativas em seu contexto. Com o intuito de não 

perder essas contribuições, farei uso de diários de bordo, no qual registrarei anotações 

referentes ao trabalho de campo e ao que nele ocorrer. Nesses registros poderei contar 

como se deu o contato com a pessoa entrevistada, qual era a caracterização do local 

onde ela se realizou, quais foram minhas percepções, meus sentimentos, afetações, etc. 
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Apêndice B 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

Este é um convite para você participar da pesquisa chamada “Os sentidos de habitar para 

pessoas em situação de rua: um olhar fenomenológico”. Esse estudo tem como pesquisador 

responsável Francisco Emanuel Soares Gomes, orientado pela Profª Drª Elza Dutra. 

Esta pesquisa tem o objetivo de entrevistar pessoas que “moram” nas ruas de Natal/RN para 

compreender como essas pessoas atribuem sentidos à sua experiência de viver nas ruas. Outro 

motivo que nos leva a fazer este estudo é querer contribuir com a ampliação, ou seja, com o 

aumento do conhecimento sobre os modos de vida de quem “mora” nas ruas e sobre os motivos 

que levaram pessoas a estarem nessa situação. 

Se você decidir participar, você será entrevistado(a). A entrevista poderá durar até 1 

(uma) hora ou mais. Em momento posterior, o pesquisador irá escrever como foi a entrevista. 

Durante a realização da entrevista, a previsão de riscos é pequena. Você poderá sentir um 

desconforto emocional causado por alguma pergunta da entrevista, mas vale lembrar que o 

pesquisador é psicólogo e possui condições de lhe oferecer acolhimento se for necessário. Você 

terá como benefício a possibilidade de falar sobre sua experiência de vida nas ruas e sobre os 

sentidos que você atribui a essa experiência. Dessa forma, você contribuirá para a produção de 

conhecimento na área desse estudo. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para 

Francisco Emanuel Soares Gomes, através do celular: 084-99900-5686, ou do e-mail 

emanuel.gomespsi@hotmail.com. Também poderá entrar em contato com a orientadora da 

pesquisa, a Profª Drª Elza Dutra, por meio do celular: 084-99924-4175, ou de seu e-mail: 

elzadutra.rn@gmail.com. 
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Você tem o direito de se recusar a participar da pesquisa ou retirar seu consentimento, 

em qualquer momento da entrevista, sem nenhum prejuízo para você. Isto significa que você 

poderá parar a entrevista em qualquer momento. Você também tem o direito de se recusar a 

responder qualquer pergunta que o pesquisador lhe fizer. As informações que você irá nos dar 

serão confidenciais, ou seja, serão sigilosas. Essas informações serão divulgadas apenas em 

congressos ou publicações científicas, mas nenhum dado que possa lhe identificar será 

divulgado. Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em 

local seguro por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você. Se você sofrer algum dano comprovadamente causado 

por esta pesquisa, você será indenizado. 

Para tirar qualquer dúvida sobre os aspectos éticos dessa pesquisa você deverá ligar para 

o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o telefone é 

3215-3135. Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável: Francisco Emanuel Soares Gomes. 

Após ter sido informado(a) sobre os objetivos, a importância e a forma como as 

informações serão coletadas nessa pesquisa; e de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios 

que ela trará para mim; e ter conhecimento de todos os meus direitos, concordo em participar 

da pesquisa “Os sentidos de habitar para pessoas em situação de rua: um olhar 

fenomenológico”, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos 

e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

Natal ___/___/___  _____________________________________________________ 

                                                  Assinatura do participante da pesquisa 
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                                  Impressão datiloscópica do participante da pesquisa 

 

DECLARAÇÃO DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL 

Eu,_______________________________________, pesquisador responsável pelo 

estudo “Os sentidos de habitar para pessoas em situação de rua: um olhar 

fenomenológico”, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os 

procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados à(ao) 

participante deste estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade 

do(a) mesmo(a). 

Declaro, ainda, estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

Natal/RN ___/___/___    ___________________________________________ 

   Assinatura do pesquisador 

 

 


