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CONTEXTUALIZAÇÃO 

A inserção da População em Situação de Rua nas cidades é uma das questões 

urbanas mais relevantes atualmente. Esse fenômeno social tem despertado preocupação e 

gerado esforços de pesquisa e intervenção em diferentes campos de conhecimento no 

contexto acadêmico e em distintos órgãos encarregados do desenho e implementação de 

políticas públicas, bem como de organizações da sociedade civil. 

Frehse (2016) questiona “como as materializações físicas ou representações 

simbólicas de relações simultâneas entre bens materiais e/ou imateriais interferem (ou 

não) em modos de agir, sentir e pensar socialmente?” (Frehse, 2016, p.147). Essa é uma 

reflexão relevante para se iniciar a discussão sobre as diversas representações dos espaços 

públicos da cidade, principalmente para um público que geralmente é deixado à margem 

da sociedade, que são as Pessoas em Situação de Rua.   

De acordo com Andrade et al. (2014), as pessoas em situação de rua habitam as 

cidades desde que o Brasil era colônia, quando se inicia a libertação de indivíduos antes 

escravizados. A existência de pessoas que habitam as ruas em condições provisórias e 

também de forma continuada e/ou definitiva, é uma realidade que se materializa em 

distintos países, sejam eles periféricos ou centrais no sistema internacional. Por isso 

também, o fenômeno da população em situação de rua tornou-se um assunto muito 

investigado e questionado, mas que ao mesmo tempo desperta intensos debates acerca de 

diferentes dimensões da vida dessas pessoas e de seus direitos como cidadãos que habitam 

o espaço urbano. 

Quando se trata de pesquisas sobre esse fenômeno, Moradores de Rua ou 

População em Situação de Rua são os termos mais usados para nomeá-los. Outro aspecto 

relevante da produção científica sobre essas pessoas é que a maioria dos trabalhos 

publicados estão relacionadas à precariedade da saúde desses indivíduos, a aplicação e 

aplicabilidade dos consultórios de rua, aos trabalhos assistenciais que são desenvolvidos 

por instituições, que são em sua maioria realizadas por instituições religiosas, ou ao 

“tratamento” dessas pessoas, num recorrente interesse da Psicologia Social ou Psicologia 

clínica, separando-os por especificidades como: pessoas com questões de saúde mental, 

problemas com álcool e drogas, adolescentes infratores, LGBTQS de rua, idosos, adultos 

ou crianças, sempre voltando à discussão para questões específicas, como as suas 

dificuldades e necessidades, descrição de perfis como gênero, faixa etária, etc., chegando 

muitas vezes à uma mesma conclusão, a da necessidade de retirada dessas pessoas das 

ruas.  



Tentando resgatar textos da Administração através dos sítios eletrônicos de 

pesquisa Tree of Science e Scielo que fazem buscas por textos acadêmicos que são mais 

utilizados, focalizando em pesquisas e autores relevantes que trabalham as palavras 

chaves que envolvem o tema, foi possível observar que não existem tantos estudos nessa 

área. A maioria dos estudos encontrados produzidos especificamente no campo de 

conhecimento da Administração está focada nos mesmos aspectos citados acima, 

apontando também os problemas que são causados por eles, dentre outras questões que 

atravessam, como o abuso de substancias químicas, os problemas mentais e de 

comportamento dos “infratores” que circulam os centros urbanos, sempre enfatizando a 

solução desse suposto problema urbano através da retirada dessas pessoas das ruas, como 

apontam as pesquisas de Cochran et al., (2002), Cohen et al., (2014), Fazel et al., (2008), 

Isembens et al., (2004), Johnson et al., (1995), McGorry et al., (2002), McCay et al., 

(2015), Pearson et al., (2007), Priebe et al., (2012) e Varanda & Adorno (2004), para que 

sejam reinseridas nos modos de vida sociais aceitáveis nos padrões da 

contemporaneidade, que são por meio de produção capitalista. Ou seja, a revisão teórica 

sobre essa temática demostra que poucas são as pesquisas que discutem esse tema de 

forma crítica, o que ressalta a importância de ampliar o olhar sobre a realidade desses 

indivíduos, considerando seus direitos como cidadãos das cidades, como aponta a 

pesquisa de Honorato e Saraiva (2017). 

O fenômeno da população em situação de rua pode ser observado em diversos 

países em todo o mundo (Fiorati et al. 2016, p.2; Bursztyn, 2000). Essas pessoas 

geralmente são definidas como pessoas que são marcadas pelo distanciamento do trabalho 

formal, a ruptura de vínculos familiares e comunitários (Fiorati et al. 2016, p.2; Cohen et 

al. 2016) e a ausência de moradia e sustento (Brasil, 2009). 

Pessoas em situação de rua perpassam, historicamente, pelo imaginário social por 

diferentes visões e atribuições que vão desde as imagens do sofredor urbano até as figuras 

que povoam as margens da sociabilidade (Fiorati et al. 2016, p.2). Essas pessoas 

geralmente são consideradas como vagabundos, bêbados, sujos, esfarrapados e com 

pouca saúde (Mallol, 2009) ou com falta de laços sociais tradicionais (Cohen et al 2016) 

e também como o maloqueiros, trecheiros, mendigos e sofredores da rua (Varanda & 

Adorno, 2004). São classificadas de maneira pejorativas por não terem moradia, emprego 

formal, viverem em condições precárias e estarem sujeitas à fome, miséria, doenças, 

violências e preconceitos (Junior & Silva, 2014). 

Existe uma diferença entre o “morador de rua” e “sem teto”. Os sem teto são 



pessoas que mantem as suas conexões familiares, o que possibilita a criação de grupos e 

movimentos sociais que reivindiquem o direito à moradia através de ocupações. Essas 

pessoas não são consideradas mendigos ou pedintes, mesmo sendo estigmatizadas de 

outras formas pela sociedade. 

Em vários estudos são mencionados que as famílias dos sujeitos em situação de 

rua estão, há várias gerações, inseridas em segmento social de extrema pobreza, ligados 

à atividades laborais de baixa renda e integrando zonas de vulnerabilidade social, apre-

sentando problemas e dificuldades de ordem econômica, cultural, social e de saúde 

(Fiorati et al. 2016, p.4; Varanda & Adorno, 2014). Geralmente, constata-se entre essas 

pessoas, que o nível de educação é muito baixo (Mallol, 2009; Brasil, 2006) e o olhar 

discriminatório faz-se ainda recuar pela busca por auxílios, seja de instituições ou 

psicológico/jurídico (Mallol, 2009). 

Sendo assim, os vínculos familiares são marcados por processos de intensas 

rupturas, como a morte prematura dos progenitores ou dos irmãos, desavenças familiares, 

rupturas na infância e adolescência devido à ausência de membros importantes da família, 

marcas de abandono devido à ligação afetivo-amorosa com novos parceiros, ligações de 

progenitores a instituições prisionais, situação de pobreza, fome, abuso sexual, relações 

de violência física e moral imputados por adultos e uso problemático de substâncias 

psicoativas (Fiorati et al. 2016, p.4), dentre outras situações. Tudo isso evidencia as 

marcas de exclusão e desigualdade social, econômica, cultural e política que vivem essas 

pessoas (Mallol, 2009; Fiorati et al, 2016, Bursztyn, 2000), não possibilitando o 

desenvolvimento dos capitais sociais, simbólicos e econômicos. 

Malow (2009) e Pizzio (2009) afirmam que a pobreza está relacionada a fatores 

de desqualificação social, o que abrangem os processos de exclusão. Para Paugam (2003) 

a exclusão está relacionada à trajetória de vida que é constituída ao longo dos anos, que 

abarcam os conceitos de identidade e territorialidade, considerando todas as 

particularidades dos processos espaciais, que abrigam processos excludentes. Esses 

processos de exclusão fazem com que essas pessoas deixem até de procurar emprego, o 

que forma a aceitação de uma soma de fracassos que levam a marginalização desses 

indivíduos (Paugam, 2003). 

O que chama atenção na proposta de inclusão dos chamados excluídos, na 

sociedade capitalista, são as formas perversas dos formatos dessas inclusões (Martins, 

2003, p. 124). Pizzio (2009) afirma que é útil perceber como a dinâmica da sociedade 

realiza o movimento de exclusão, para em outro momento incluir. 



Contrapor-se ao pressuposto de que as pessoas que vivem nas ou das ruas não cabem em 

rótulos essencializados que destacam os processos de perda, de afastamento, de algo que se 

desfaz, implica também levar em conta, com cautela, os outros sentidos expressos por 

práticas sociais só apreendidas em termos do protagonismo, fundamental à vivência nas ruas, 

a despeito das condições precárias de vida (Silva, 2010, p. 136). 

 

Nesse sentido, a inclusão carrega um sentimento de “desumanização ou 

coisificação do ser humano, que são constituídas por uma multiplicidade de dolorosas 

experiências cotidianas de privações, de anulações e também de inclusões enganadoras” 

(Martins, 2003). 

 Na sociedade brasileira, existe um reforço à exclusão de maneira sutil, pois 

existem mecanismos que a promovem e fazem com que até mesmo o excluído aceite essa 

exclusão e a defenda, numa atmosfera social de conformismo, que acaba tornando a 

exclusão como algo natural, reforçando-a e elaborando novas formas de reprodução desse 

sistema (Sawaia, 1999). 

 As formas de inclusão e exclusão são percebidas, muitas vezes, através das 

atividades de trabalho, nos quais se manifestam as exigências por qualificação, acabando 

por rotular e classificar indivíduos como útil ou inútil para determinadas atividades.  

De acordo com Gustin (2014) o estigma ao qual está sujeita a população de rua, 

materializada por meio da rejeição, da discriminação e da indiferença, podem ser 

considerado como uma forma de violência psicológica, que afeta emocionalmente esses 

indivíduos e os que os afastam do convívio social, sendo essas rejeições marcadas por 

depressão, dependência química e suicídios.  

Por não terem uma atividade considerada como qualificada, muitas pessoas de rua 

são excluídos da visibilidade. São tidos como uma sociedade incivil, por não estarem 

inseridos na lógica social, de atividade essencial considerada como qualificatória, que é 

o trabalho formal. Por isso, são apartados dos direitos e possibilidades, sendo 

consecutivamente excluídos socialmente (Gustin, 2014). 

O cotidiano da vida nas ruas se torna uma experiência marcada pela miséria, por 

relações de violência, vínculos com a criminalidade, preconceito, impotência, solidão e 

desespero. São submetidos a situações de roubo, estupro, brigas, disputas por objetos e 

território, além de sofrerem com o preconceito generalizado e ações de violência por parte 

da sociedade.  

Melo (2014) afirma que a violência social se constrói em três etapas consistentes 

com a teoria do fascismo social, sendo elas: 

Elaboração de um discurso ideológico da desqualificação, onde é construída uma imagem 

demonizada do “outro”, associada a problemas de desordem, insegurança, epidemias e 



criminalidade, servindo de legitimação a uma ruptura do contrato social. (II) A 

desvinculação, que expressa à rejeição, pela sociedade, dos indivíduos “desqualificados” ou 

afastados dos processos produtivos reconhecidos. A desvinculação se reflete em baixa e alto-

estima e tende a implicar isolamento social e psíquico. (III) a terceira, que radicaliza as 

precedentes, é a eliminação e pode se dar tanto pelo extermínio, quanto pela esterilização 

pelo genocídio cultural, ou mesmo pela deportação (Melo, 2014, 54). 

 

Fragella (2010) afirma que o movimento itinerante condiciona as práticas sociais 

das pessoas em situação de rua firmando um universo sedentário em uma lógica de 

domesticação do meio urbano e do planejamento urbanístico. São através dos serviços 

temporários que eles criam alternativas de trabalho para garantirem um mínimo recurso 

diário de subsistência. “O deslocamento pela cidade delineia os caminhos de procura dos 

serviços, traçando linhas entremeadas de movimento” (Fragella, 2010, p. 36), sempre em 

busca da sobrevivência, que são o dinheiro, a comida e o abrigo (Cohen et al., 2014). 

Essa é uma reflexão importante sobre o ato de morar nas ruas porque as práticas 

do movimento itinerante podem ter questões específicas que são culturais, pois cada local 

com as suas especificidades, que estão relacionadas ao clima, as leis, as políticas públicas 

e o interesse político de “tratar” algumas questões, fazem com que algumas práticas de 

sobrevivência variem de acordo com micro e macrorregiões.  

Uma pesquisa em Belo Horizonte apontou que as estratégicas de sobrevivências 

das pessoas em situação de rua variam. As mais utilizadas são: a catação de materiais 

recicláveis, a vigilância de carros (os flanelinhas), “a mendicância” que é considerada 

como o ato de pedir dinheiro - “o pedinte”, o camelô informal, os trabalhadores de 

construções, o descarregador de caminhões, a venda de artesanato que é vista como uma 

atividade dos “hippies”, os trabalhos domésticos e de serviços gerais, o roubo ou o furto, 

os serviços de jardinagem, a prostituição, as atividades ligadas às drogas ou o recebimento 

de alguns benefícios previdenciários ou assistenciais (Brasil, 2006).  

Como seres socializados, os humanos percebem também a materialidade por meio 

de um sistema tradicional de atribuições de sentido e assim de marcadores simbólicos 

(Low, 2013, p. 29). Ou seja, o nômade só vai de um ponto a outro por consequência e 

necessidade de fato, o que Deleuze e Guattari (1997b) nomeiam como um espaço liso, 

que ele ocupa, habita, mantém e reside: 

O nômade sabe esperar, e tem uma paciência infinita. Imobilidade e velocidade, catatonia e 

precipitação, "processo estacionado", a pausa como processo: o espaço sedentário é estriado, 

por muros, cercados e caminhos entre os cercados, enquanto o espaço nômade é liso, marcado 

apenas por "traços" que se apagam e se deslocam com o trajeto. Mesmo as lamínulas do 

deserto deslizam umas sobre as outras produzindo um som inimitável (1997b, p.43). 

 

As cidades possuem muros sociais, econômicos e físicos, que se multiplicam no 



eu interior (Brandão, 2013). Nesse entremeado o capital esmaga sob sua bota todos os 

outros modos de valorização de uma vida que não o segue (Guattari, 1992), com auxílio 

do Estado que proíbe que os indivíduos atuem com a prática considerada “do mal” (Freud, 

1915/1996). 

O Estado exige o grau máximo de obediência e de sacrifício de seus cidadãos; ao mesmo 

tempo, porém, trata-os como crianças, mediante um excesso de sigilo e uma censura quanto 

a notícias e expressões de opinião, que deixa os espíritos daqueles, cujos intelectos ele assim 

suprime, sem defesa contra toda mudança desfavorável dos eventos e todo boato sinistro. 

Exime-se das garantias e tratados que o vinculavam a outros Estados, e confessa 

desavergonhadamente sua própria capacidade e sede de poder, que o cidadão tem então de 

sancionar em nome do patriotismo (Freud, 1915/1996, p. 289). 

 

Posada e Ordonez (2017) afirmam que o neoliberalismo individualiza, captura e 

gerencia os desejos dos sujeitos, segurando-os sob asas através de práticas 

governamentais e determinando o que é necessário para se tornarem “livres para o 

benefício próprio” usando um discurso capitalista que capitaliza corpos, mentes e relações 

bancárias. Essa regulação atua na produção de uma subjetividade dócil e contida, que 

toma posse da ideia, do sentido e do corpo, adornando-o como um lindo quadro de ouro, 

com precificação e um plano de financiamento.  

Um corpo indisciplinado é um corpo que experimenta, destrói, muda as cores, 

joga, é desterritorializado, cria, canta, leva o mundo como uma criança que explora um 

laboratório com seus modos de jogar, de resistir e de fazer seus territórios (Posada; 

Ordonez, 2017). Na lógica social, você pode ser livre, desde que não desestabilize a 

ordem do capital.  

Para Neves (2011), é necessário compreender a mendicância como uma 

alternativa de vida, como um recurso básico ou complementar para os momentos de crise 

e para o salário insuficiente ou como um meio de sobrevivência para os indivíduos que, 

por razões diversas, não conseguem fazer de sua força de trabalho uma mercadoria. 

Dada à inexistência de políticas públicas construídas em conjunto e de forma intersetorial 

para atender à população em situação de rua no país, de forma a combater exclusão e 

permitir o acesso aos direitos humanos, se caracteriza uma incoerência criticar as 

estratégias do cotidiano que as pessoas que vivem nas ruas criam como possibilidade de 

inserção no sistema capitalista.  

 O que o poder público fornece é uma equipe ostensiva de controle, que Araújo 

Filho (2014) chama de burocracia do nível da rua, que é equipada por policiais, agentes 

de fiscalização e assistentes sociais. Eles representam o Estado em uma cadeia hierárquica 

municipal cujo o objetivo central é o controle de qualquer comércio irregular, com foco 



em manter as ruas e a cidade limpa. 

 Para Araújo Filho (2014) a burocracia do nível da rua traz os dilemas dos 

funcionários que trabalham diariamente com o público de políticas públicas, que por meio 

dessa abordagem próxima acabam tendo um ponto de vista privilegiado do processo de 

conhecimento dos serviços governamentais, ocupando um lugar muitas vezes, de conflito, 

para serem fieis as leis: 

A burocracia do nível de rua está alocada num nível essencialmente problemático da 

burocracia. Isso ocorre porque são cobrados intensamente tanto da organização pela qual 

trabalham - uma vez que estão no último nível de execução das políticas e carregam consigo 

grandes responsabilidades sobre o sucesso destas –, quanto pelos cidadãos alvo dessas 

políticas - uma vez que representam uma das principais interfaces do Estado (2014, p.48). 

 

Aquele que vive fora do sistema capitalista, mas dentro dele, utilizando estratégias 

para sobreviver no meio da rua, muitas vezes gerando microeconomias ou atribuindo 

novos significados aos “novos” objetos, pode ser cogitado também, na desconstrução do 

termo vagabundo, como aquele que trabalha, reconhecendo as práticas que eles exercem 

para se manterem vivos no meio da cidade, fazendo o uso de atividades informais de 

meios de subsistência, ou simplesmente um trabalho, porque trabalho nada mais é do que 

a venda de uma força, em troca de dinheiro e todas as atividades descritas acima como as 

atividades que são mais realizadas por eles, demostram que não é permissível uma vida 

completa de ociosidade. 

Lefebvre (2001) acredita que o direito à cidade busca romper o sistema, não para 

substituí-lo, mas para criar possibilidades na medida em que o destino da cidade é de 

servir a sociedade urbana à vida cotidiana. A cidade no formato atual depende do valor 

de uso e do valor de troca, entre a mobilização de riqueza e o investimento na cidade 

(Lefebvre, 2001). O autor traz o termo tecido urbano para descrever o modo de viver da 

sociedade urbana que está relacionada à cultura e dá mais vida ao centro urbano, fazendo 

com que esses locais sejam ainda mais interessantes para fins econômicos o que ele 

descreve como sendo um núcleo de consumo interessante para fazer sobreviver o lugar 

de consumo e o consumo de lugar, que é resultado da industrialização (Lefebvre, 2001). 

Após revisar a literatura e observar que algumas políticas públicas são desenhadas 

e implementadas de forma hierárquica e tecnocrática, além de reproduzir estereótipos e 

preconceitos, idealizando possíveis soluções e estratégias de tratamento do “problema” 

dos centros urbanos, sem ouvir de fato as pessoas que estão diretamente envolvidas no 

processo, destaca-se a hipótese de que é em decorrência dessa estratégia realizada de 

forma impositiva que não há muitos avanços na interação dos diferentes órgãos públicos 



e também dos cidadãos com a população em situação de rua. Essa realidade pode ser 

observada na política praticada em alguns abrigos que condicionam a permanência em 

seu interior apenas se não houver o uso de drogas, fazendo com que muitas pessoas 

prefiram ficar nas ruas a ter que aceitar a imposição de terem que entrar no abrigo às 17hs, 

sem nenhum tipo de substância. Outro tipo de estratégia que foi cogitada pela gestão 

pública em São Paulo em 2017, foi a de fazer a internação compulsória de algumas 

pessoas para tratamento de seus vícios, com vistas à reinseri-las no mercado de trabalho 

através da rede Mc Donald´s.  

Após 2012, algumas estratégias controversas de interação do poder público com 

a população em situação de rua foram implementadas na cidade de Belo Horizonte 

(Santos; Soares 2017). Houve também, em contrapartida, algumas conquistas para essas 

pessoas, depois de uma mobilização dos grupos e movimentos que defendem Direitos 

Humanos no município, que determinou através da 8ª Câmara Cível do Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais (TJMG) a proibição da retirada dos pertences necessários para 

a sobrevivência da população em situação de rua, considerando esta, uma infração 

quanto aos seus direitos.  

Por esta cidade ter uma nova gestão na prefeitura, que traz uma ideia de novas 

perspectivas de possíveis avanços de políticas públicas, Belo Horizonte pode ser 

considerada como um local relevante para investigação. Trata-se de um município que se 

destaca na região Sudeste do país com grandes números de circulação de população em 

situação de rua, inclusive, muitos deles vindos de São Paulo, o município brasileiro que 

abriga o maior número de população de rua do país.  

O intuito é de examinar como são organizadas o que chamamos aqui de “Gestão 

do Cotidiano” que são as estratégias para as necessidades mais básicas, como almoçar, 

tomar banho, dormir, guardar seus pertences, se esquivarem de conflitos e violências, 

conquistarem vagas nos abrigos, buscarem auxílios de políticas públicas, conseguirem 

roupas, mochilas e dinheiro para o tabaco, a bebida, dentre outras coisas. Além disso, 

busca-se constatar como fazem para irem de um local ao outro (pois através do contato 

prévio, foi possível perceber que eles têm essa prática), quando necessitam chegar até as 

instituições que fazem acolhimento e doações, ou quando precisam chegar a outros 

estados, gerenciando muitas vezes o dinheiro que recebem do Bolsa Família, do Bolsa 

Moradia ou através de esmola, observando as suas práticas de sobrevivências: como 

escambos, trabalhos manuais (hippie), trabalhos informais (flanelinhas), compra e venda 

de objetos para geração de renda (roupas e sapatos usados) e a coleta de materiais 



recicláveis com os carrinhos de supermercado. 

O termo Gestão do Cotidiano criado nesta proposta carrega o princípio da Gestão 

utilizada na Administração, porém com seu sentido ampliado, para além da Gestão 

Administrativa, Administração do Tempo e Gestão de Pessoas, dentre outras concepções, 

tendo a pretensão de usar o conceito junto à noção de Cotidiano, numa tentativa de 

compreender como os atores pesquisados vão organizando sua rotina e como fazem a 

Gestão do dia-a-dia utilizando estratégias e recursos que estão disponíveis ou que são 

criados para sobreviverem no meio urbano. Aqui também cabe destacar que a opção 

epistemológica e ontológica reside na compreensão do fenômeno social da Gestão como 

um rol de práticas e atividades que só podem ser compreendidas em sua amplitude e 

complexidade a partir de sua inserção em realidades sociais, culturais, econômicas, 

políticas e ambientais específicas. Em suma, opta-se pela visão oposta ao do chamado 

Management, que concebe a Administração como estratégia e prática organizacional 

ahistórica, apolítica, desvinculada da cultura e guiada fundalmentalmente pela 

maximização do auto-interesse a partir de bases economicistas de interação nos mercados 

e na sociedade.  

Acredita-se que essa “Gestão do Cotidiano” realizada pelas pessoas em situação 

de rua impacta diretamente ao direito à cidade, pois o imaginário social reforça o 

preconceito e a exclusão e com isso, eles são levados como correnteza aos processos de 

gentrificação e higienização que são ressaltados pela mercadorização espacial existentes 

no espaço urbano, processos esses que prejudicam essa população. 

O termo Cotidiano é utilizado por Certeau (2008) que enxerga o espaço como 

uma constituição de práticas, que o define pelas apropriações, vivências e simbolizações, 

compondo um espaço vivido com um sentido muito singular. Nessa composição dos dois 

termos, propomos a noção de “Gestão do Cotidiano”, que será construída através de uma 

pesquisa de campo, em outro momento, portanto a proposta deste artigo é apresentar a 

necessidade de realizar essa investigação. 

De acordo com Carrieri et al. (2014) o cotidiano e a gestão, que é chamada por ele 

de ordinária, deve ser percebida para dar vozes aos diversos sujeitos que habitam os 

chamados lugares de passagem, pois esses sujeitos fazem uso de diversas práticas – 

estratégias e táticas e para que seja possível compreender essas práticas organizativas que 

muitas vezes são estigmatizados, elas, devem ser analisadas de forma ampla, pois para o 

autor, a Administração como uma ciência social aplicada busca um conhecimento sobre 

a gestão baseada em uma razão instrumental de aperfeiçoamento de técnicas, mas afirma 



que os pesquisadores atuais devem ter em mente a temporalidade capitalista “que podem 

exigir outras temporalidades, outros saberes, outras formas intersubjetivas não tão 

deslocadas das relações histórico-sociais. Cabe, então, ao pesquisador, experimentar o 

mundo olhando, ouvindo e, até mesmo, escrevendo” (Carrieri et al, 2014, p.171) 

Para Joaquim (2012) a gestão é conceituada de várias formas e por isso não há 

uma definição consensual, mas a autora afirma que se tomássemos emprestadas as lentes 

interpretativistas poderíamos concluir que a gestão é subjetiva e por isso cada sujeito teria 

uma maneira própria de gerir. Sendo assim, o contexto e os sujeitos envolvidos nos 

processos que definiria como seria essa gestão. 

Carrieri (2014) chama atenção à diversidade de formas que os sujeitos vivenciam 

a cidade moderna e com isso ressalta a necessidade de registrar e catalogar a vivência e o 

papel de cada um dos elementos sociais em relação aos impactos que esses sujeitos 

causam nas perspectivas socioculturais e econômicas, que se relacionam diretamente as 

cidades, os espaços coletivos, públicos e simbólicos. Nesse sentido, os sujeitos criam 

formas diferentes de ver o mundo, com novos sentidos, interpretações e significações para 

essa nova possiblidade de compreender o social, que decorre de mecanismos inter-

relações, sociais e históricos.  

Há relevância, portanto, em destacar a gestão conforme a discussão de Carrieri 

(2014) que a apresenta em um novo formato cabível aos estudos organizacionais, podendo 

esta ser estudada observando quais são os seus impactos e desdobramentos causados à 

sociedade e aos indivíduos, pois “as relações sociais envolvidas e em constante jogo na 

gestão do cotidiano (nas organizações) são objeto de apreensão na gestão ordinária” 

(Carrieri, 2014, p.26), e estudar o cotidiano da gestão se mostra relevante para desvendar 

as ações que compõem o “gerir” para compreender como as pessoas participam desse 

processo.  

O que Carrieri (2014) propõe são novas formas de apresentar a “descrição de atos 

do cotidiano como os usos e costumes sem, contudo, localizá-los em seus sentidos de 

existir, seja nas interações acontecidas ao longo da história ou em decorrência de motivos 

plausíveis que justificariam tal ato” (Carrieri, 2014, p.27). 

 Pretende-se aqui, conforme sugere Carrieri (2014) “fugir do anacronismo 

enraizado nos estudos do campo da gestão, desvelando a memória que remete às práticas 

delineadas em contextos de outrora e que influenciam as realidades vivenciadas na 

contemporaneidade” (Carrieri, 2014, p. 29) com o intuito de apresentar o que influencia 

o fazer dos sujeitos, revelando como os indivíduos se adaptavam ao espaço, ao papel e ao 



lugar que lhe eram dados numa determinada estrutura social (Carrieri, 2014, p. 30) e como 

esses sujeitos vão alterando a história.  

 

OBJETIVOS: 

O objetivo desse artigo é de ressaltar a necessidade de investigar as formas de 

sobrevivência da população em situação de rua com o termo proposto “Gestão do 

Cotidiano”, tendo em vista em analisar como essa gestão impacta o direito à cidade das 

Pessoas em Situação de Rua de Belo Horizonte, tendo como objetivos específicos futuros 

(i) Caracterizar a Gestão do Cotidiano da População em Situação de Rua; (ii) Analisar as 

narrativas da População em Situação de Rua sobre o não trabalho; (iii) Analisar as 

narrativas dos burocratas do nível da Rua (iv) compreender como o Direito à Cidade dessa 

população é afetado pelas “escolhas” de Gestão do Cotidiano.  

 

MÉTODO: 

Para essa compreensão, será estabelecido contato não apenas com algumas 

pessoas em situação de rua, mas também com representantes de organizações públicas e 

da sociedade civil, questionando a forma como essas instituições visualizam essas pessoas 

e qual o significado que atribuem ou não a elas. Serão entrevistados os chamados 

burocratas do nível da rua, que de acordo com Araújo Filho (2014) são todos os 

trabalhadores do setor público e também de organizações da sociedade civil que lidam 

diretamente com o público afetado pelas políticas públicas. Esses burocratas são 

geralmente policiais, assistentes sociais, fiscais, psicólogos, agentes técnicos, dentre 

outros, que tem a função de colocar a política pública vigente em prática. Por esses atores 

serem os que de fato lidam com as pessoas em situação de rua e que em alguns momentos 

esbarram no que pode ser considerado como direito dessas pessoas, acredita-se ser 

relevante observar as narrativas desses indivíduos para articular ao que pode ser entendido 

como direito à cidade.  

Pretende-se com isso, tornar possível a construção de outras percepções sobre as 

pessoas em situação de rua, criando possíveis alternativas humanas e inclusivas para que 

essas pessoas ampliem o exercício de um Direito à Cidade justa à concepção de direitos 

humanos, à população de rua. 

 A Metodologia dessa pesquisa será a Metodologia Qualitativa, com o Método de 

Narrativas, com as técnicas de Observação, Observação Participante e técnicas de 

entrevistas com as Pessoas em Situação de Rua e com os Burocratas do Nível da Rua, que 



interagem com eles. 

 

RESULTADOS ESPERADOS E CONCLUSÕES: 

Busca-se através dessa pesquisa trazer inovação ao acervo acadêmico sobre o 

fenômeno da população em situação de rua e vislumbrar caminhos para transformar o 

imaginário popular, deixando de lado a ideia de “mendigo, pedinte e vagabundo” e 

caminhar para compreender em maior profundidade aqueles indivíduos que produzem 

diversas atividades que são invisibilizadas, por não serem consideradas atividades de 

trabalho no cotidiano das ruas e por não poderem ocupar alguns ou muitos espaços da 

cidade, privando-os do seu direito à cidade.   

O fragmento abaixo demonstra como possíveis políticas públicas podem ser 

sugeridas de formas equivocadas, mesmo que a justificativa possa parecer, por um 

segundo, uma solução:  

Além disso, o fechamento de grandes instituições psiquiátricas, a escassez de habitação de 

baixo custo e a falta de suporte e serviços baseados na comunidade ao longo das últimas 

décadas, pode ter contribuído para aumentar o número de sem-abrigo entre pessoas com 

doenças mentais e com os maiores níveis de morbidade psiquiátrica. Com a redução contínua 

no número de camas psiquiátricas internas, o número e a proporção de pessoas desabrigadas 

mentalmente desordenadas tende aumentar ainda mais, além de contribuir para o aumento 

das taxas de mortalidade, incluindo o suicídio e o abuso de drogas. (Fazel et al. 2008, p. 

1671- Tradução da autora)  
 

Dado esse exemplo segregador, pode-se observar como podem ser encontradas 

fáceis soluções de segregar o que incomoda a cidade, institucionalizando pessoas e 

controlando seus corpos para deixar emergir a cidade de consumo dos sonhos: “que 

sintoniza a cidade gentrificada, higienizada, controlada, com corpos saudáveis, virtuosos 

e disciplinados (Hissa; Nogueira, 2013), sem permitir que faça emergir o direito à cidade 

para todos e todas.  

Nesse sentido, a ideia é trazer possibilidades alternativas para modificar esse 

imaginário de cidade organizada através do controle de uma população que necessita ser 

enxergada por seus próprios olhos, por serem sujeitos de direitos.  
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