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Resumo: A dinâmica socioespacial e as expressões da complexificação da vida dos 
moradores dos grandes centros urbanos são, entre outros atributos, reveladoras de diversos 
fenômenos sociais. Neste artigo, interessa-nos aqueles vivenciados por pessoas em 
situação de rua na cidade de Caxias do Sul/RS, pois, ao compor o espaço urbano, elas 
também expressam, por meio de seus modos de vida, as mudanças ocorridas no curso da 
história da própria cidade. A pesquisa obedece aos pressupostos teórico-conceituais da 
Antropologia Urbana e metodológicos da Etnografia de Rua. Dentre os resultados, destaca-
se a expansão da arquitetura da exclusão e a negação do direito à cidade. 
 
Palavras-chave: Pessoas em Situação de Rua; Etnografia de Rua; Espaço Urbano; Cidade; 
Arquitetura da exclusão. 
 
Abstract: The socio-spatial dynamics and the expressions of the complexification of the life 
of the inhabitants of the great urban centers are, among other attributes, revealing of several 
social phenomena. In this article, we are interested in those experienced by homelesss 
people in the city of Caxias do Sul / RS, because, in composing the urban space, they also 
express, through their ways of life, the changes that have occurred in the course of history of 
the city itself. The research obeys the theoretical-conceptual assumptions of Urban 
Anthropology and methodological of Street Ethnography. Among the results, we highlight the 
expansion of the architecture of exclusion and the denial of the right to the city. 

Key-words: Homeless people; Street ethnography; Urban space; City; Architecture of 
exclusion. 

1. INTRODUÇÃO 

Inspirada no antropólogo brasileiro Helio Silva, este artigo tem na base de sua 

construção, os percursos, pois são nestes que estão situados os deslocamentos que 

permitiram pensar as pessoas em situação de rua, a partir das suas relações com o espaço 

urbano da cidade de Caxias do Sul. Segundo Silva (2009): 

Dificilmente uma cidade se aninha em forma de modelo no cérebro de 
qualquer estudioso. É espaço sobre o qual se anda e de onde se recolhem, 
na superfície, sinais que merecem leitura, ao mesmo tempo, ávida e 
cautelosa. O conhecimento da cidade é, portanto, um conhecimento 
produzido pelos percursos. Ela nunca se destaca do observador e se 
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oferece como um quadro no museu, para cuja contemplação adequada ele 
busca, com seus passos que tateiam no chão, o lugar ideal, o ângulo 
perfeito. (SILVA, 2009, p.174) 

Neste percurso etnográfico, as inquietações, os deslocamentos epistemológicos e o 

referencial teórico funcionam como uma bússola, guiando os passos em campo. Entendo 

que a revisão bibliográfica permite conhecer caminhos, percorridos por outros estudiosos, 

que apontaram direções para o desenvolvimento da pesquisa. A leitura sobre a cidade de 

Caxias do Sul, território, espaço urbano, cotidiano, violência e pessoas em situação de rua2, 

contribui para situar3 (SILVA, 2009) a pesquisadora em campo, delineando seu percurso 

investigativo e interpretativo.  

Neste sentido, tudo isso transcorre na aplicação do método que sustenta esta 

produção. Dentre as abordagens antropológicas possíveis, foi com a Etnografia de Rua 

proposta por Rocha e Eckert (2013) que segui a abordagem investigativa. Isso implicou, 

entre outras responsabilidades, o reconhecimento e o compromisso de que: 

Dedicar-se a uma etnografia de rua, nesse caso, é adotar um olhar sobre a 
cidade e sua vida cotidiana, voltado para suas expressões sensíveis, na 
qual cada detalhe dessa vida da rua faz parte de um conjunto do qual 
apresenta ao observador atento às margens que a compõem. Uma 
etnografia de rua, para nós, afirma uma preocupação com a pesquisa 
antropológica a partir do paradigma estético na interpretação das figurações 
da vida social na cidade. (ROCHA; ECKERT, 2013, p.14) 

O objetivo principal foi observar as relações produzidas por esse modo nômade de 

habitar a cidade de Caxias do Sul. O processo de observação4 foi construido considerando a 

tríade: a rua, as pessoas em situação de rua e o espaço urbano caxiense, como conceitos 

centrais em toda investigação. No que diz respeito às pessoas em situação de rua, sustento 

neste artigo a definição apresentada no Decreto Federal 7.053/2009, o qual institui a Política 

Nacional para a População em Situação de Rua e seu Comitê Intersetorial de 

Acompanhamento e Monitoramento: 

Grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, 
os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de 
moradia convencional regular, e que utiliza logradouros públicos e as áreas 

                                                 
2
 Os estudos realizados sobre população em situação de rua por Snow e Anderson (1998); Bursztyn 

(2003); Rosa (2005); Magni (1993; 2006); Silva (2009); Giorgetti (2007; 2010); Schuch (2012); Graeff 
(2012); Rosa (2013), entre outros, contribuíram significativamente para o desenvolvimento desta 
pesquisa. 
3
 Situar-se, como diz Silva (2009), é circunstância e localização. “Localização do etnógrafo no espaço 

social que estuda. Tal localização é pensada em sua relação com os atores sociais que observa e em 
seus deslocamentos nos territórios onde tais atores se localizam e transitam” (SILVA, 2009, p.172). 
4
 “É observando os acontecimentos corriqueiros e cotidianos que a Antropologia pode construir novas 

interpretações, uma vez que o trabalho de campo tem um papel central no desenvolvimento da teoria 
antropológica. E justamente por se preocupar em estudar os reflexos das grandes transformações no 
dia-a-dia e como elas são vivenciadas e reelaboradas por diferentes camadas sociais que a 
Antropologia vem desempenhando um papel tão relevante na compreensão da dinâmica de 
sociedades complexas.” (OLIVEN, 2007, p.14-15) 
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degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária 
ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite 
temporário ou como moradia provisória (BRASIL, 2009, p.01). 

Tal escolha justifica-se pelo fato de que esse conceito foi construído conjuntamente 

com o Movimento Nacional das Pessoas em Situação de Rua (MNPR). Além disso, no 

Brasil, ele é referência para condução de políticas públicas destinadas às pessoas em 

situação de rua.  

Soma-se a essa definição, o reconhecimento de que as pessoas em situação de 

rua apresentam intensa mobilidade espacial. Seja de forma involuntária ou não (MAGNI, 

1993). Segundo a autora,  

A população de rua move-se constantemente num sistema nômade de 
moradia, acampando em “trechos” da rua (daí a denominação de 
“trecheiros”) em que encontrem relativo isolamento e proximidade de fontes 
de água para realizar suas atividades cotidianas. Em plena urbe moderna e 
seus avançados recursos tecnológicos, faz-se uso de técnicas 
rudimentares, como a fogueira, para aquecer, cozinhar, luminar e integrar o 
grupo. (MAGNI, 1993, p.50) 

Dessa maneira compreendo que, ao compor o espaço urbano, por meio do seu 

modo de vida, as pessoas em situação de rua também expressam as mudanças sócio-

político-econômicas ocorridas no curso da história da própria cidade. Trata-se portanto, de 

um percurso que reconhece que a geografia do espaço urbano é aquela das relações 

produzidas na cidade.  

Nessa perspectiva, partindo do entendimento foucaultiano de que as cidades podem 

ser pensadas como “ambientes de intervenção” (FOUCAULT, 2008), o “desenho” do espaço 

urbano equivale a uma cartografia das relações entre os modos de vida dos nômades 

urbanos (MAGNI,2006) e dos sedentários que habitam essa cidade. Nela se reconhece uma 

série de elementos que se correlacionam com os modos de vida, isto é, “o modo de 

produção econômica, e todas as esferas da vida social, cultural, simbólica, psicológica, 

ambiental e educacional” (CAVALCANTI, 2001 apud SANTOS, 2009, p.181) presentes no 

contexto estudado.  

Também sob essa ótica é possível entender que o espaço urbano está em 

constante mutação. Segundo Corrêa (2000), esse processo de reorganização espacial se 

faz: 

[...] via incorporação de novas áreas ao espaço urbano, densificação do uso 
do solo, deterioração de certas áreas, renovação urbana, relocação 
diferenciada da infra-estrutura e mudança, coercitiva ou não, do conteúdo 
social e econômico de determinadas áreas da cidade (CORREA, 2000, p. 
11) .  

De modo geral, essas modificações produzem alguns tensionamentos. No que se 

refere às pessoas em situação de rua, através do percurso etnográfico pelas ruas centrais 
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da cidade5, bem como pela narrativa dos meus interlocutores, esses tensionamentos 

ultrapassam a dimensão do conflito. Nesse sentido, como parte de uma pesquisa de 

mestrado, esse artigo tem como objetivo apresentar as mudanças ocorridas no espaço 

urbano e alguns de seus desdobramentos. Entre eles, a expansão dos aparatos 

arquitetônicos que constituem a arquitetura da exclusão, os quais se traduzem em 

mecanismos de controle do espaço urbano e negação do direito à cidade. 

2. A ETNOGRAFIA 

O longo de quase dois anos (fevereiro de 2014 a dezembro de 2015), neste 

percurso etnográfico de andar, ver e descrever o espaço urbano de Caxias do Sul observei, 

de modo crescente, a criação de aparatos arquitetônicos que impedem o acesso ou 

permanência de pessoas em lugares públicos e privados (Figura 1).  

Figura 1 - Sentar: o antes e o depois 

 

Fonte: Acervo da autora. 

A imagem acima (Figura 1) corresponde à entrada da Biblioteca Municipal e Casa 

de Cultura. Esse foi um dos locais que eu e Horácio, um dos principais interlocutores da 

pesquisa, utilizamos para uma das entrevistas. Na oportunidade, sentar na calçada foi tão 

                                                 
5
 Embora a pesquisa situe-se na cidade de Caxias do Sul, houve uma delimitação da área geográfica 

para a construção dos dados. O critério de escolha dos interlocutores, parceiros de pesquisa, passou 
pelo convite àqueles que habitavam e/ou desenvolviam seus trabalhos nas ruas circunscritas dentro 
do retângulo formado por entorno de 60 quadras da área central da cidade. Esse conjunto de quadras 
corresponde ao primeiro traçado urbano de Caxias do Sul. É relevante destacar que, desde 1883, 
com o processo de arruamento urbano no estilo tabuleiro de xadrez, o desenho arquitetônico das 
ruas pouco se alterou. Contudo, as relações produzidas nesse espaço sofreram significativas 
mudanças, muitas delas impostas pelo próprio poder público municipal, que por meio de seus códigos 
de posturas e outros regramentos jurídicos, foi delimitando condutas no espaço urbano. Isso 
corresponde ao que Magni (2006) caracterizou como domesticação do espaço e tempo urbano. 
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importante quanto o momento que estive conduzindo a entrevista na sala reservada da 

Biblioteca. 

[...] Horácio pega um cigarro. Eu pergunto: Quer dar uma fumada antes de 
entrar? Ele diz que sim e já acende o cigarro. Horácio fica de pé a nossa 
frente. Eu e seu amigo nos sentamos na extensão da calçada da Biblioteca 
(uma base mais alta do chão). Aproveito esse momento para pegar o celular 
e dizer que vou gravar inclusive minhas combinações com ele. Enquanto ele 
fuma, eu explico para seu amigo o que é minha pesquisa, como conheci 
Horácio e porque da contribuição dele. [...] Horácio pega a pasta azul, de 
plástico que está com seu amigo e me diz: Olha aqui peguei minha certidão! 
[...]Me mostra um alvará de soltura (com nome de outro amigo seu) e me 
explica como utiliza esse documento quando ele não dispõe de dinheiro 
para passagem. Ele apresenta ao motorista e explica o motivo/objetivo do 
seu deslocamento [...] O cara tem que se virar, aprendi isso com um amigo 
meu [...].(Trecho do diário de campo, 27-3-2015) 

Esse trecho do diário situa dois elementos importantes: o uso do espaço nas formas 

de sociabilidade e a importância de permitir que o interlocutor proceda a sua narrativa do 

seu ponto de partida. Desse modo, sentados no “banco improvisado” situamos nossos 

percursos. Eu no contexto da pesquisa e Horácio nas suas táticas para circular pelo espaço 

urbano de Caxias do Sul.  

Mas essa imagem (Figura 1) divide-se em dois quadros, o antes e o depois. O 

antes corresponde ao trecho do diário de campo de 27-3-2015, e o depois, menos de tres 

meses de inervalo, à modificação arquitetônica da extensão da calçada, isto é, à colocação 

de uma barra com pinos de ferro que impedem qualquer pessoa de sentar no local. As 

mudanças arquitetônicas a que me refiro são também reconhecidas como “arquitetura da 

exclusão”. Esse tema está presente na obra de Camila Giogetti (2007), fruto da pesquisa de 

doutoramento desenvolvida nas cidades de Paris/França e São Paulo/Brasil. Ao abordar 

essa questão no contexto paulistano, ela refere que: 

A característica mais marcante desse tipo de arquitetura as “engenhocas” 
fabricadas para evitar a presença do morador de rua. Por meio dessas 
invenções, os habitantes dos edifícios do centro da cidade ou dos bairros 
abastados, além da clientela dos locais bem frequentados de São Paulo, 
protegem-se do morador de rua. Sob pretexto de se sentirem ameaçados, 
delimitam seu espaço na cidade. Além disso, aquilo que corresponderia 
simbolicamente a verdadeiras “muralhas” representa também um sinal de 
poder, pois serve para lembrar o morador de rua na sua condição de 
inferioridade. ”Vasos de plantas”, “metais pontiagudos”, “grades” e ‘jatos de 
água” fixam as fronteiras entre os proprietários e os não-proprietários, entre 
os ricos e os pobres, os quais segundo a zeladoria de um edifício do centro 
que concedeu uma entrevista à Folha, cheiram mal. Tal arquitetura tem 
mais espaço em uma sociedade desigual, na qual o conflito entre classes é 
latente. (GIOGERTTI, 2007, p. 170) 

No contexto caxiense, com exceção dos “jatos de água”, encontrei todas essas 

“engenhocas” descritas por Giogertti (2007).  As figuras 2 e 3 e os trechos do diário de 

campo, citados logo abaixo, dão visibilidade a esses dados da pesquisa.  Cabe ainda 

ressaltar que essa questão não diz respeito somente às mudanças na organização física da 
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cidade, mas está diretamente ligada ao modelo higienista, que no caso do Brasil, ganha 

expressividade após o fim da escravidão (GIORGETTI, 2007).  

Figura 2 - Grades 

 

Fonte: Acervo da autora. 

Hoje, sexta-feira (19/06/2015) saí pela manhã para fazer o percurso 
completo do traçado de pesquisa. [...] Na Rua Bento Gonçalves encontrei 
um homem, acompanhado de seu cachorro, dormindo sob a marquise de 
um prédio residencial. Já houve comércio nesse prédio, porém há mais de 
um ano a parte térrea está desocupada. [...] Domingo (19/07/2015) 
amanheceu com baixa temperatura, mesmo assim encontrei, dentro do 
traçado de pesquisa, cinco pessoas dormindo na calçada ou embaixo de 
marquises. Uma delas é o homem da Rua Bento Gonçalves. Deitado, junto 
com seu cão, ele, aparentemente, usa uma mala para preservar a 
exposição do seu rosto. [...] Nesta manhã de segunda-feira (14/9/2015) ao 
passar pela Rua Bento Gonçalves percebo que o local habitado pelo 
homem e seu cão foi cercado por grades. [...] Não os encontrei nas ruas do 
entorno [...]. (Trechos do diário de campo correspondente aos três dias 
citados).   

Figura 03 - Vasos e Grades 

 

Fonte: Acervo da autora. 

   

19/6/2014- 11h16 – 8ºC 19/7/2014- 8h52- 4ºC 14/9/2014- 16h55- 17ºC 

   

19/7/2015 -08h08 05/12/2015 -15h37 
 

30/12/2015 – 17h42 
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Domingo (19/07/2015) amanheceu com baixa temperatura, mesmo assim 
encontrei, dentro do traçado de pesquisa, cinco pessoas dormindo na 
calçada ou embaixo de marquises. [...] Conforme registros anteriores, aos 
finais de semana, diferentemente dos demais dias, tenho encontrado 
algumas pessoas em situação de rua utilizando esse recuo do prédio onde 
está localizado o laboratório Luís Pasteur, situado na Rua Marechal 
Floriano, para dormir. Não é sempre a mesma pessoa. [...] Neste sábado 
(05/12/2015) não saí especificamente para fotografar, entretanto, chamou-
me atenção a colocação de três enormes vasos brancos, sem flor ou 
folhagem, no local onde habitualmente encontro, nos finais de semana, 
pessoa em situação de rua, dormindo. Parece-me uma estratégia para 
impedir o uso do espaço para esse fim, entretanto, há “contorsidamente” 
(circulo vermelho na Figura 04), atrás destes vasos, uma pessoa dormindo. 
[...] Saio do trabalho e ao subir a Rua Marechal Floriano em direção à 
Avenida principal, Júlio de Castilhos, observo que além dos três vasos, 
brancos vazios, há na frente do prédio do Laboratório Luís Pasteur uma 
grade impedindo o acesso [...]. (Trechos do diário de campo correspondente 
aos três dias citados). 

 

De modo geral, Caxias do Sul, bem como as demais grandes cidades têm 

processado mudanças significativas, entretanto, notadamente elas são mais estéticas do 

que éticas. Isso já foi observado por Caldeira (2000) ao investigar o processo de segregação 

urbana como complementar à questão da violência urbana. Segundo Caldeira, “as regras 

que organizam o espaço urbano são basicamente padrões de diferenciação social e de 

separação” (CALDEIRA, 2000, p.211). A autora afirma, ainda, que a nova estética da 

cidade, com seus muros e aparatos de segurança/vigilância, além de separar os de dentro 

dos de fora, também explicita as desigualdades sociais.  

Essa diversidade de manifestações da “arquitetura da exclusão”, enquanto uma das 

formas de expressão da segregação, não é operada apenas por proprietário de imóveis 

privados, mas também pelo poder público. Frangella (2009), ao analisar essas práticas6 na 

década de 90, na cidade de São Paulo, descreve: 

No ano de 1998, voltaram a aparecer notícias da “arquitetura antimendigo”. 
Ela ressurgia agora como um procedimento sistemático, adotado também 
por comerciantes e igrejas espalhadas pela cidade de São Paulo. Tratava-
se de um tipo de “segregação materializada em portas e janelas de 
residências, em prédios públicos e privados, igrejas, pontes, praças e 
viadutos da metrópole” (FOLHA,1998). Aos procedimentos já descritos 
somam-se a colocação de grades pontiagudas em parapeitos de vitrines e 
janelas e a construção de pisos irregulares debaixo de certos viadutos, de 
modo que os moradores de rua não pudessem lá permanecer. (FRAGELLA, 
2010, p. 83) 

Em Caxias do Sul, cito o cercamento do viaduto (Figura 4) situado na Rua Tronca 

(abaixo da BR 116) como uma das obras de “arquitetura da exclusão” executada pelo poder 

público municipal. Soma-se a esse processo, tanto em Caxias do Sul como na cidade de 
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 A autora situa várias notícias de jornais para produzir sua análise. 
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São Paulo, as práticas higienistas de limpar a cidade (GIORGETTI, 2007; FRANGELLA, 

2009) desrespeitando, muitas vezes, os direitos das pessoas em situação de rua; 

principalmente pela ação de confiscar os pertences sob alegação de que se trata de lixo7. 

Figura 4- Cercamento do Viaduto 

 

Fonte: PIONEIRO (2014). Adaptado pela autora. 

No quadro à esquerda da imagem (Figura 4) observa-se que a ação encabeçada 

pelo poder público recebeu, por parte do Jornal Pioneiro, o nome de “remoção”.  

Na manhã desta quarta-feira, uma ação coordenada pela Fundação de 
Assistência Social (FAS), com apoio da Guarda Municipal e da Codeca, 
recolheu um grupo que ocupava o viaduto da BR-116, sobre a Rua Tronca, 
em Caxias. Sete pessoas foram encaminhadas para a Casa São Francisco 
de Assis, albergue com 33 leitos a ser inaugurado na próxima semana, 
onde funcionava o abrigo Sol Nascente, no bairro Cinquentenário. Três 
deles, em mau estado de saúde, foram levados antes ao Pronto-
Atendimento 24 horas. Após a remoção, cinco funcionários da Codeca 
fizeram a limpeza do viaduto, recolhendo colchões, roupas e outros 
pertences pessoais, que serão incinerados. (ANDRADE, 2014)  

Tal denominação coisifica pessoas, colocando-as na mesma categoria que seus 

pertences pessoais, objetos e materiais recicláveis. Além disso, a incineração dos 

pertences, conforme refere a reportagem, configura-se como violação de direitos das 

pessoas em situação de rua. 

                                                 
7
 “Eles chegaram aí com o caminhãozinho e recolheram meu colchão. Disseram que eu estava 

sujando a calçada. Sujeira é o que eles fazem. A senhora vê, está tudo limpinho aqui, eu tenho até 
um balde ali pra recolher o lixo. Eu falei pro diretor da CODECA (Empresa Pública responsável pela 
limpeza urbana) - com aquilo que vocês têm que se preocupar vocês não se preocupam. Quem faz 
jogo sujo são eles, não eu.” (Trecho do Diário de Campo, junho de 2015). 
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Quanto ao cercamento, a reportagem (quadro direito da Figura 4) manifesta que 

“uma cerca de arame é a alternativa para impedir o acesso de moradores de rua e viciados 

em drogas ao viaduto da BR-116, sobre a Rua Tronca, na entrada do bairro Bela Vista” 

(ANDRADE, 2014). A menção feita aos habitantes do viaduto reduz as pessoas a uma única 

forma de reconhecimento social, reforçando estigmas e preconceitos (GOFFMANN, 1993). 

Segundo Park (1979), “a cidade está enraizada nos hábitos e costumes das pessoas que a 

habitam” (PARK, 1979, p.29), e isso significa que a organização moral e física da cidade 

interage e modifica-se mutuamente.  

É importante destacar que o caso de Caxias do Sul não é um episódio isolado. Tal 

prática tem sido recorrente nas grandes cidades brasileiras. Dentre inúmeras manchetes de 

jornais que encontramos sobre o tema, cito aqui duas que dialogam com o tema aqui 

proposto. A primeira em Porto Alegre/RS intitulada: “Tesoutinha instala grade em área usdas 

por moradores de rua” (Jornal Zero Hora, 2014) e a segunda em Belo Horizonte/MG: “Donos 

de imóveis em BH instalam cercas para afasta moradores de rua” (Jornal Estado de Minas, 

2015). Neste segundo, abaixo do título diz: “Prática é proibida, mas delimitação do espaço 

avança em lojas e prédios do Centro e Zona Sul (Jornal Estado de Minas, 2015) 

A repetição dessas práticas é uma construção histórica, que tem no binômio 

“ordem-desordem” (DOUGLAS, 1966; ROBAINA, 2012) uma de suas âncoras de 

sustentação. Desse modo, as práticas de “arquitetura da exclusão” como operacionalização 

de um ordenamento da paisagem tem se constituído em estratégias violadoras de direitos, 

que muitas vezes se apresentam camufladas de revitalização do espaço urbano, ou de uma 

questionável versão de segurança. Nessa operação arquitetônica e arquitetada do espaço 

urbano, vigilância e distância são componentes de status. A separação é reconhecida como 

valor e as relações e interações entre as pessoas são completamente modificadas 

(CALDEIRA, 2000).  

3. CONSIDERAÇÕES 

As mudanças estéticas da cidade em análise, que caminham a passos largos com 

avanço da “arquitetura da exclusão”, demarcam fortemente, nesse espaço urbano, a rua 

como lugar de passagem. Para cumprir essa resumida função, a rua deve estar limpa, 

inclusive da presença de algumas pessoas, entre elas, as pessoas em situação de rua. A 

limpeza do espaço urbano é promovida, tanto pela gestão pública, quanto por iniciativas 

individuais, que integram a mesma lógica segregacionista. Desta maneira, a rua como 

território de sociabilidades vai ficando cada vez mais estreita e comprimida pelas barreiras 

impostas. Sejam elas físicas, invisíveis ou simbólicas. 
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Dessas múltiplas formas de relação com o espaço urbano, resultam, ainda, 

questionamentos necessários para se pensar políticas públicas que respeitem o direito à 

cidade, para todos. Considerando a complexidade do fenômeno que situa a condição social 

de estar em situação de rua, entendemos que os conflitos entre essas pessoas e os 

citadinos domiciliados sempre exitirão, o que não podemos admitir, sob nenhuma hipótese, 

que o enfrentamento destes conflitos justifiquem qualquer prática de violência. 

Para tanto, esta etnografia, enquanto produto de um percurso, nos mostra que 

pensar o direito à cidade implica reconhecermos que ele situa-se num espaço tenso entre as 

táticas de sobrevivência das pessoas em situação de rua e as estratégias de controle do 

espaço urbano por aqueles (poder público, mídia e domiciliados) em melhores condições de 

impor as regras. Nesse sentido, compreendo que tanto esta pesquisa quanto os eventos 

que debatem sobre essa temática trazem importantes contribuições para o campo das 

políticas públicas. O sentido de dar visibilidade às múltiplas expressões desses fenômenos 

na cidade corresponde ao compromisso ético com as narrativas dos interlocutores da 

pesquisa, mas sobre tudo, responde a uma comunidade interpretativa. É ela que ajuda 

transformar a observação sistemática das cenas onde a vida do nômade urbano (MAGNI, 

2006) se desenrola, em um debate consistente.  

Por fim, proponho, nos limites deste artigo, que as intervenções nas e das cidades 

sejam produzidas por percursos de aproximação, pois a distância nos incapacita. Deste 

modo, na perspectiva do direito humano à cidade reconheço que o percurso etnográfico, 

aqui apresentado, revela o quanto a cidade é para norma sedentária, assim como para os 

nômades, uma conexão de infinitas possibilidades. Nosso desafio, seja como pesquisadores 

ou qualquer outra condição nesta relação com a cidade, é de assegurar que essas relações 

sejam éticas e para isso precisamos do exercício da alteridade para não produzir uma 

estética que serve para oprimir, quando poderia se ocupar de emancipar.  
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