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Resumo: Partindo das imagens de palavras pichadas em diferentes espaços da 
cidade, este trabalho apresenta uma reflexão etnográfica sobre a relação entre a 
cidade de Caxias do Su/RS e as pessoas em situação de rua. A discussão, 
amparada na antropologia urbana e na etnografia de rua, processa-se na articulação 
entre imagens, cenas do cotidiano das pessoas em situação de rua e o campo 
téorico conceitual. Assim, percebendo esse percurso etnográfico como um jogo de 
caça palavras, um dos mais significativos resultados, foi perceber que as expressões 
contidas nas pichações, apresentam-se como um campo de possibilidades para se 
discutir a cidade. 

Palavras-chave: Cidade; Pessoas em situação de rua; 
Intervenções urbanas.  

Abstract: Based on the words graffiti images on different areas of the city, this paper 
presents an ethnographic reflection about the relationship between the city of Caxias do Su / 
RS and the homeless people. The discussion, based in urban anthropology and street 
ethnography, takes place on the relationship between images, everyday scenes of homeless 
people and the conceptual theoretical field. So, realizing this ethnographic excursion as a 
hunting words game, one of the most significant results, was to realize that the expressions 
contained in graffiti, appear as a field of possibilities to discuss the city. 
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1. INTRODUÇÃO 

Durante os “anos de chumbo no Brasil1”, vários músicos brasileiros tiveram suas 

canções censuradas, entre eles, o baiano Raul Seixas. Em 1973 a canção “Como Vovó já 

dizia” teve os versos: “Quem não tem papel dá o recado pelo muro” e “Quem não 

tem presente se conforma com o futuro”, censurados, por terem sidos considerados 

subversivos, afinal, neste período, “vivia-se sob um regime autoritário, numa sociedade 

reprimida e censurada pelo Estado” (SANTOS, 2013, p.23). Assim, na contra mão da 

liberdade de expressão, em 1974, Raulzito, como era conhecido, após ter sido torturado, foi 

mandado à força para os Estados Unidos.  

 

                                                 
1 Período mais repressivo da ditadura militar no Brasil, entre dezembro de 1968 e março de 1974. Alguns 
historiadores reservam a expressão "anos de chumbo" especificamente para o governo do general Médici. 
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FIGURA 1: Porta De loja na Rua Andrade Neves 

De volta ao país, consolidando uma trajetória artístico-musical marcada pela crítica 

ao sistema, Raul Seixas transforma-se num ícone do rock nacional. Vale destacar que esse 

estilo musical e a criticidade presente no repertório de muitas bandas e músicos da década 

de oitenta, contribuíram significativamente para colocarem na pauta da agenda nacional, 

temas reprimidos pelo governo ditatorial. A força da expressão musical teve, também, sua 

importância no movimento de luta pela volta da democracia no país. Com a conquista da 

redemocratização, a música “Como vovó já dizia” foi liberada na sua versão original, 

contudo, dar recado pelo muro continua sendo considerada uma atividade censurada, ou 

melhor, criminalizada, afinal no Brasil, de acordo com o artigo 65 da lei 9.605/98, a pichação 

é considerada ato de vandalismo e crime ambiental (PRADO, 2001).  

Embora esse tema seja complexo e instigante como campo de investigação, o 

objetivo deste artigo não é adentrar numa discussão sobre legalização/criminalização dos 

modos de expressão, mas sim pensar a cidade a partir das expressões grafadas em muros, 

paredes, postes ou outros tantos espaços da cidade. Sendo assim, aqui a pichação é 

definida, da mesma forma que a música, o verso e a poesia, como uma das múltiplas formas 

da comunicação humana, e, será tratada sob a ótica de uma possibilidade de intervenção 

urbana. Dito isto, o que proponho neste artigo é contribuir para uma reflexão sobre espaço 

urbano2 e pessoas em situação de rua3, a partir das palavras encontradas na área central da 

cidade de Caxias do Sul, território onde se concentra meu trabalho de pesquisa. 

                                                 
2 “Em termos gerais, o conjunto de diferentes usos da terra justapostos entre si. Tais usos definem áreas, como: 
o centro da cidade, local de concentração de atividades comerciais, de serviço e de gestão(...)distintas em 
termos de forma e conteúdo social; áreas de lazer; e, entre outras, aquelas de reserva para futura expansão. 
Este conjunto de usos da terra é a organização espacial da cidade ou simplesmente o espaço urbano 
fragmentado. Eis o que é espaço urbano: fragmentado e articulado, reflexo e condicionante social, um conjunto 
de símbolos e campo de lutas. É assim a própria sociedade em uma de suas dimensões, aquela mais aparente, 
materializada nas formas espaciais”.(CORREA,2000,p.01) 
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A proposta apresentada tem como ponto de partida, um percurso etnográfico pelas 

ruas centrais da cidade, acompanhado do registro fotográfico de ambiências e territórios 

habitados por pessoas em situação de rua. O procedimento adotado para esta investigação 

da rua e na rua, com ênfase em encontrar palavras expressas em muros, paredes, postes, 

entre outros espaços, lembra o tradicional jogo de encontrar palavras escondidas num 

“tabuleiro” de letras, por isso, no contexto da experiência etnográfica chamei-o de caça 

palavras. Tal como qualquer jogo, caçar palavras na cidade exige também estratégias por 

parte do pesquisador, desta maneira, a tríade “situar-se, observar e descrever” (SILVA, 

2009) como conjunto de ações que compõe uma espécie de fases da construção da 

etnografia, foi utilizada como guia desse processo.  

Pode-se dizer que o jogo de “caça-palavras” empregado para a descrição da 

inserção da pesquisadora no campo serviu como uma bússola, orientando o seu 

deslocamento pelas áreas centrais da cidade. Contudo, metodologicamente, Silva (2009, 

p.186) nos faz um importante alerta:  

Uma etnografia só tem três fases na operação analítica que orienta a redação do 
projeto e do relatório final. A vivência do etnógrafo converte tais fases em atividades 
sincrônicas (andar, ver e escrever). O percurso no campo, sua observação e a 
descrição do contexto percorrido e observado são três fluxos que se misturam pela 
reciprocidade, interdependência e (inter) influências enquanto se tensionam pelas 
contradições e heterogeneidade das disposições e habilidades em jogo.  
 

 Para quem já manejou uma bússola, sabe que ela tem uma agulha que indica 

sempre o polo Norte, permitindo assim saber em que ponto cardeal o utilizador se encontra, 

facilitando a determinação de direções. Neste caso identificamos que Caxias do Sul está 

situada na região nordeste do Estado do Rio Grande do Sul, compondo a bela paisagem da 

serra gaúcha. Mas para o processo de situar-se etnograficamente em campo, isto não 

basta; pois para além de saber onde se está indo, também é necessário reconhecer quem te 

acompanha nesta caminhada e quem você agrega neste percurso. Neste sentido, temos 

como elemento complementar da bússola, um referencial teórico, que nos acompanha e nos 

interroga durante todo deslocamento, bem como o uso de técnicas fundamentais como a 

escrita regular do diário de campo e o registro fotográfico das situações percorridas ao longo 

deste espaço e no desvendamento de suas territorialidades.  

                                                                                                                                                         
3 O Decreto Federal nº 7.053/2009 define a população em situação de rua como sendo um grupo populacional 
heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a 
inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza logradouros públicos e as áreas degradadas como 
espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento 
para pernoite temporário ou como moradia provisória (2009, p.01). 
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Assim, como era previsto, o registro visual (fotográfico) como técnica que compõe o 

projeto de pesquisa4 “A RUA COMO ESPAÇO VIVIDO: Caxias do Sul narrada por pessoas 

em situação de rua”, produziu novas indagações e afetações, como dizem os experientes 

etnógrafos: “o campo fala”. Aqui, o campo fala através das expressões grafadas em muros, 

paredes, postes e outros espaços centrais da cidade. Partirei de um trecho de meu diário de 

campo, para iniciar a reflexão do quanto algumas palavras escritas, nos mais variados 

espaços públicos, dialogavam com questões presente na discussão sobre a vida cotidiana 

do citadino, centrando sempre a análise nas pessoas em situação de rua. 

FIGURA 2: Muro da Rua Alfredo Chaves 

FIGURA 3: Conteiner de lixo seletivo na Rua Ernesto Alves 

 (...) quando o ônibus parou no sinal de trânsito, da janela observei que o homem, 
que habita a Rua Ernesto Alves,  estava acompanhado de uma mulher. Ele deitado 
e ela sentada no colchão lhe fazendo carinho na mão. No momento, lembrei-me de 
duas expressões pichadas na cidade. A primeira no muro de uma casa próximo a 
prefeitura municipal, a qual diz: “+tesão –ódio”(figura 2). E a segunda, no contêiner 
de lixo seco que está localizado na frente de um hotel localizado na Rua onde este 
casal expressava carinho. Nesta última “dizia”: “Mais Amor” (figura 3). (Trecho do 
diário de campo. 07/06/2014) 

 

                                                 
4 Para fins de obtenção do título de mestre, este projeto de pesquisa está sendo executado, como parte 

integrante das disciplinas do Programa de Pós-Graduação em Diversidade Cultural e Inclusão Social da 
Universidade FEEVALE 
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Estas intervenções urbanas, grafadas no muro e no contêiner, dialogam com a ética 

e a estética da cidade, produzindo diversos tensionamentos. Um deles, com já referi 

anteriormente, diz respeito à legislação vigente; pois ela considera que os autores de tais 

intervenções urbanas, são infratores e devem ser punidos. Outro, muito semelhante ao 

enquadre da lei, advém da grande maioria das pessoas que habitam a cidade, as quais 

consideram essa ação como um ato de vandalismo ou de sujar a cidade. Nota-se que em 

ambos os casos, o caráter subversivo corresponde à ideia de que essas pessoas, ao 

utilizarem, sem autorização, espaços públicos ou privados para expressarem-se, subvertem 

uma ordem. No primeiro, uma subversão ao ordenamento jurídico e no segundo ao 

regramento moral vigente na sociedade em questão. 

Importante destacar que além do aspecto legal e moral, a produção de 

conhecimento, por diferentes campos do saber, tem produzido novos enquadres sobre esse 

tipo de intervenção urbana.  Spinelli5 (2007), fazendo referência à concepção do sujeito 

errante de Michel Mafessoli, faz, por exemplo, um contraponto entre a moralidade e a 

legalidade, defendendo que essa comunicação urbana é também uma das formas de viver a 

cidade. Na vertente desse pensamento, o pesquisador Daniel Mittmann (apud CRISTINO 

2012, p.31) reconhece que ao mesmo tempo em que a questão é delicada, ela 

positivamente “traz questionamentos e um incômodo que leva a repensar algumas formas 

de se visualizar a cidade.” Identificando-se, neste contexto, com o posicionamento destes 

dois autores, entendendo que essas intervenções urbanas na cidade de Caxias do Sul, 

também, são dotadas de significados na e para cidade. Tal compreensão possibilita 

articular, a partir destas expressões, uma reflexão sobre direito à cidade, espaço urbano e 

pessoas em situação de rua. Por fim, para defender que essas impressões gráfico-visuais, 

também narram a cidade, porém numa outra perspectiva, respaldo-me no entendimento de 

Eckert e Rocha (2010, p.122) que afirmam: “os habitantes na cidade são narradores em 

potencial de suas experiências vividas no contexto urbano”.  

2. CAÇANDO PALAVRAS... 

Reconhecida nacionalmente como berço da colonização italiana no sul do país, 

Caxias do Sul figura positivamente em lugar de destaque no cenário nacional. Conforme a 

matéria -Retrato Desigual- produzida com exclusividade pela Revista América Economia 

(que analisa a economia, as finanças e os negócios da América Latina) Caxias do Sul ocupa 

o 18º lugar entre as maiores e melhores cidades do país. Para esse estudo avaliou-se um 

                                                 
5 O sociólogo brasileiro Luciano Spinelli é autor do documentário “DANO 163”- Graffiti Pichação Brasil, Porto 

Alegre, 2005. 
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conjunto de 77 atributos das 100 grandes cidades brasileiras, distribuídos em dez 

dimensões, como por exemplo, trabalho e renda, educação, saúde, segurança, governança, 

entre outros. 

Grande em extensão territorial, populacional (em 2015, segundo dados o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE- deverá ultrapassar a marca de 500 mil 

habitantes) e economicamente expressiva, a cidade de Caxias do Sul é palco também de 

muitos embates e debates. Estes em geral ocorrem no campo econômico, politico, social, 

cultural, bem como em outras dimensões da vida na e da cidade. Delas, destaco a 

comunicação, pois através das suas mais variadas formas, se revela o posicionamento das 

demais áreas. Assim, o etnógrafo, no exercício de andar e ver estabelece uma maneira 

singular de se comunicar com a cidade. Esta relação exige um refinamento na escuta, visto 

que a cidade, às vezes dialoga por meios não convencionais, como por exemplo, através de 

sussurros emitidos pelos poros de uma parede.  

FIGURA 4: Parede de um supermercado na Rua Bento Gonçalves 

(...)Eu estava caminhando, retornando para casa, com passos cansados, desejava 
um pouco de silêncio, mas o trajeto estava ruidosamente afetado pelo som de 
arranques de motores, que melodicamente eram acompanhados de irritantes 
freiadas. Mais do que ir para casa, caminhar é neste momento, uma ação da minha 
condição de pesquisadora e os ruídos desafetuosos e o gosto de monóxido de 
carbono fazem parte do movimento de compor os dados de pesquisa, assim como 
as expressões grafadas pela cidade. Hoje uma dessas expressões me afetou. Ela 
estava escrita na fria parede de um supermercado do Bairro São Pelegrino, região 
central de Caxias do Sul. Tal qual a propaganda de um produto exposto do lado de 
fora do supermercado, a frase “cidade pra quem?” ”vendia-me a ideia de que era 
preciso pensar a cidade. Assim, como se fosse uma oferta relâmpago, comprei, ou 
melhor, fotografei a imagem/produto para compor meu álbum de figuras no projeto 
de pesquisa (...) (trecho do diário de campo do dia 21/9/2014) 
 

A sonoridade da questão, “cidade pra quem?” vibra na condução de um caminho que 

primeiramente remete a pensar nos sujeitos a quem se destina a cidade. Mas é interessante 

destacar que há uma questão que antecede, ou seja, é preciso dar conta do próprio conceito 

de cidade; afinal, isto faz parte do movimento de situar-se. E como assinala Schwartzman 

(2007, p.78) “a importância dos conceitos, sejam de teoria política ou quais quer outros, se 

mede pela riqueza dos fenômenos que eles ajudam entender ou prever.” Dentro dessa 



 

7 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

prerrogativa, ressalto que as presenças, enquanto referencial teórico, de Oliven (2007) com 

seu entendimento de que as cidades representam espaços nos quais as contradições das 

sociedades complexas se tornam mais evidentes, bem como de Eckert & Rocha (2013, 

p.21) que reconhecem que a cidade “é estrutura de relações sociais, economia e mercado; é 

política, estética e poesia. A cidade é igualmente tensão, anonimato, indiferença, desprezo, 

agonia, crise e violência”, contribuem de forma relevante na condução deste percurso.  

Agora voltando à frase em destaque, nota-se que ela não tinha autoria explicita, não 

estava assinada. Isto pode indicar, entre outras coisas, que o questionamento proposto 

poderia ter muitas origens. Uma delas, por exemplo, poderiam ser as inquietudes dos 

nômades indígenas de tribos caingangues6, que foram expulsos ou mortos para chegada 

dos colonos europeus na região. Teriam eles, na sua trajetória histórica, razões suficientes 

para questionar “cidade pra quem?”. Talvez a expressão pudesse ter vindo dos migrantes7 

que formam a imensa massa de trabalhadores das mais de cinco mil indústrias, afinal eles 

impulsionam a economia da cidade, mas sofrem as consequências de um custo de vida 

elevado. Quem sabe ainda, das pessoas com deficiência, que diariamente se confrontam 

com as barreiras físicas, arquitetônicas e atitudinais. Pois se lhes falta acessibilidade, 

sobram-lhes motivos para perguntarem: “cidade pra quem?”. E por que não pensar na 

possibilidade das pessoas em situação de rua, haja visto que a cidade obedece aos 

princípios da norma sedentária, fixando os homens em domicílios, os quais lhe servem 

como comprovantes de sua existência. Em outras palavras, o endereço como comprovante 

de pertencimento à determinada cidade. Sem domicílio, poderiam, também, as pessoas em 

situação de rua indagar: “cidade pra quem?”. Em síntese, por inúmeras justificativas, esse 

anônimo questionador da cidade, poderia representar muitos de nós. 

Seguindo, neste processo de pensar a cidade, tão importante quanto ao processo 

histórico-cultural presente na relação de autoria da frase “cidade pra quem?”, são as 

múltiplas respostas possíveis para essa questão. Trata-se de multiplicidade, porque não há 

uma única verdade, embora se reconheça o predomínio de algumas ideias, bem como de 

determinados valores. Um exemplo disso é o slogan da atual administração municipal que 

diz “Caxias do Sul, da fé e do trabalho”. Outro, “Nosso foco é a comunidade”, lançado no 

ano de 2014, pela Câmara de Vereadores da cidade. Como se percebe, há nestas “frases 

de efeito”, três categorias centrais advindas de quem governa e propõe as leis para a 

                                                 
6 Segundo Machado (2001), Caxias do Sul, anterior ao decreto de 1910, que confere-lhe o título de cidade, já foi 

denominada de Campo dos Bugres, devido a região ser ocupada por indígenas. Tanto que chamava-se de 
Bugreiros, os homens pagos para matar e expulsar os indígenas.  

7 Para compreender esse complexo fenômeno da migração, recomendo a leitura do livro Mobilidade humana e 
dinâmicas migratórias, organizado por HERÉDIA, V.B.; MOCELLIN, M.C.; GONÇALVES, M.C. , publicado 
pela Letra & Vida em 2011. O livro é fruto de um seminário, sobre o tema, realizado na Universidade de Caxias 
do Sul, em novembro de 2010. 
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cidade. Nesta perspectiva, de acordo com Souza (2012, p.28), “instituições como estado e 

mercado, assim como as demais práticas sociais e culturais, já possuem implícita e 

inarticuladamente uma interpretação acerca do que é bom, do que é valorável perseguir, do 

valor diferencial dos seres humanos etc.”. Deste modo, pode-se concluir que tais categorias, 

também respondem a pergunta “cidade pra quem?”. E ao responder, no sentido concreto, 

“influenciam o resultado porque moldam a identidade, o poder e a estratégia dos atores” 

(PUTNAM, 1996).  

Na busca por outras respostas, sem obviamente querer aqui neste artigo esgotá-las, 

tem-se na perspectiva de garantia dos direitos humanos8, o entendimento de que a cidade 

seria para todos. Embora essa seja uma prerrogativa legal, o histórico de violações de 

direitos, vivenciados em ampla maioria por pessoas em vulnerabilidade social, não permite 

sustentar a posição de que a cidade seja para todos. Focando na cidade de Caxias do Sul 

na sua relação com as pessoas em situação de rua, as quais não se inserem integral e 

linearmente nos pressupostos das categorias comunidade, fé e trabalho, a garantia do 

direito humano à cidade não se efetiva de modo a reconhecê-los como cidadãos de direitos.   

No que diz respeito a essa análise, na condição de ex-coordenadora do Centro Pop 

Rua9, farei referência a um diálogo10 entre um jovem adulto em situação de rua e uma 

vereadora representante da Comissão Legislativa Municipal de Direitos Humanos, 

Cidadania e Segurança, para que se possa entender esse processo de diferenciação do 

direito a cidade para aquelas pessoas que tem moradia convencional, com endereço fixo e 

para aquelas que habitam as ruas. Perguntou ele à vereadora: “Eu queria saber quanto 

tempo uma pessoa pode ficar na praça?” Com expressão facial de quem estava surpresa 

com a pergunta, ela indagou ao jovem: “Como assim, quanto tempo?” Espontaneamente ele 

respondeu: “É assim. O cara está na praça e lá pelas tantas vem um guardinha e manda a 

gente sair. Sem o cara ter feito nada de errado”. A expressão desta pessoa em situação de 

rua poderia, também, ser traduzida nas palavras de Milton Santos: 

Ser cidadão, perdoem-me os que cultuam o direito, é ser como o estado, é ser um 
indivíduo dotado de direitos que lhe permitem não só se defrontar com o estado, 
mas afrontar o estado. O cidadão seria tão forte quanto o estado. o indivíduo 
completo é aquele que tem a capacidade de entender o mundo, a sua situação no 

                                                 
8 Para Farias (2004, p.26)  os direitos humanos podem ser aproximadamente entendidos como constituídos 
pelas posições subjetivas e pelas instituições jurídicas que, em cada momento histórico, procuram garantir os 
valores da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da igualdade e da fraternidade ou da solidariedade. 
9 Segundo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS- é a unidade pública e estatal, de 
referência e atendimento especializado à população adulta em situação de rua, no âmbito da Proteção Social 
Especial de Média Complexidade do SUAS. Esta unidade deve representar espaço de referência para o convívio 
grupal, social e o desenvolvimento de relações de solidariedade, afetividade e respeito.  
10Ocorrido em 2013, durante uma Roda de Conversa, ou seja, num espaço semanal, gerenciado pela 

coordenação da unidade, destinado a promoção de debates sobre temas de interesse dos usuários que 

freqüentavam o Centro Pop Rua de Caxias do Sul. A cada semana, um(a) novo(a)convidado(a) participava da  

Roda de Conversa. O objetivo deste espaço era promover acesso a informação, ampliar os campos de 

possibilidades de inserção na cidade e garantir a participação social dos usuários 
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mundo e que se ainda não é cidadão, sabe o que poderiam ser os seus direitos 
(SANTOS,1996/1997, p.133). 
 

Como se pode observar, o diálogo encabeçado por essa pessoa, que conhece a cidade por 

sua trajetória de estar na condição social de situação de rua, põe em debate um aspecto 

bastante relevante quando se discuti temas referentes à cidade, isto é, as múltiplas facetas 

da violência.  

Tem-se ainda, com análise deste fato, que as pessoas em situação de rua, 

historicamente estigmatizadas, em geral, não têm, do poder público e da grande maioria da 

população, o reconhecimento de que ali tenha ocorrido qualquer tipo de violência. A ação do 

agente da lei, de modo simplificado, representa, mesmo que pela violência, apenas o 

restabelecimento da ordem vigente na comunidade que cultua a fé e o trabalho. Deste 

modo, retira-se o “vagabundo” para promover uma maquiagem na estética da cidade, mas 

não se mexe na ferida da exclusão.  

FIGURA 5: Muro da Rua os 18 do Forte 

Para dar visibilidade de como essas questões se expressam na vida cotidiana, para 

além dos muros e paredes, novamente recorro à lembrança de uma experiência de trabalho 

com as pessoas em situação de rua, no Centro Pop Rua de Caxias do Sul. A cena que 

descrevo ocorreu numa tarde ensolarada do outono gaúcho. O sol estava em harmonia com 

as nuvens, simbolizando um daqueles dias em que o céu tem ares de liberdade. Mas em 

terra firme, a expressão “roxo de raiva” trazida por um usuário do serviço, dava o tom da 

violência policial que ele havia sofrido. Ele estava voltando do Centro de Atenção 

Psicossocial para usuários de Álcool e Outras Drogas (CAPS AD) quando foi abordado por 

dois policiais militares (popularmente denominados de Brigadianos).  

O Brigadiano me abordou na esquina. Abriu minha carteira, viu que não tinha nada e 
jogou no chão o papelzinho que tem minhas atividades lá do CAPS. Agora está sujo, 
tenho até vergonha de mostrar. Eles fazem isto pra se aparecer. Ele sabe que o cara 
tá vindo ou indo pro CAPS. O que eles querem? Por isso que tem cara que nem 
quer ir pra lá.  

A fala desta pessoa é um exemplo claro daquilo que Goffman (1993, p.13) chama de 

estigma, pois se não fosse o preconceito com os pobres e usuários de drogas, talvez ele 
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não seria abordado pelos policiais. Reconhecidamente, considera-se a violência como “um 

dispositivo de poder, uma prática disciplinar que produz um dano social” (SANTOS, 2002, 

p.23). Nesta direção, Caldeira argumenta que ações como estas, somada a outros fatores 

“contrapõem-se as tendências democráticas e ajudam a sustentar uma das sociedades mais 

desiguais do mundo” (2000, p.56).  

Em síntese essa experiência nos mostra que a sucessão de atos de violência que 

essa pessoa sofre ao tentar garantir seu direito constitucional à saúde (CF/88-ART 196) 

aponta que o caminho da lei, até sua efetiva aplicação, é permeado de conflitos e desafios. 

Por fim, são fatos como esse que constituem o histórico fenômeno da segregação e, na 

análise de Caldeira (2000) toma o princípio da desigualdade e da segregação como valor.  

3. ENCERRANDO O CAÇA PALAVRAS 

 A experiência etnográfica apresentada por esse jogo de caça palavras pela cidade 

mostrou-se como um verdadeiro mosaico de expressões, que no exercício de uni-las, 

transformou-se num campo de possibilidades para ver e descrever a cidade de Caxias do 

Sul na sua relação com as pessoas em situação de rua. A ação de diversos mecanismos de 

repressão não impediu que essas expressões urbanas dessem visibilidade aos 

tensionamentos presentes na cidade. Enquanto uma narrativa singular, elas chamam 

atenção para temas que não podem ser negligenciados numa análise sobre pessoas em 

situação de rua e o direito a cidade, sob pena de repetir o erro de afirmar que essas 

pessoas, são as únicas responsáveis por sua trajetória de exclusão.  

 É nesse cenário de ambigüidades que se molda a cidadania brasileira e que de 

modo singular, se manifesta nas ruas de Caxias do Sul. Portanto, para poder avançar para 

outro patamar de cidadania, é preciso romper com esse ciclo histórico de reprodução de 

práticas dizimadoras e isto implica, inclusive, no reconhecimento das contribuições de 

manifestações, ditas, marginais. Desta forma, uma cidade para todos, é uma cidade que não 

nega e oprime a sua margem. 
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