
E-mail para contato: marianadribeiro@yahoo.com.br IES: UNESA

Autor(es): Mariana Dias Ribeiro Martins; Ronaldo Rezende de Jesus Júnior; Crislayne da Cunha; Valdir Mário da Silva Júnior; Igor 
Aires de Souza

Palavra(s) Chave(s): violência nas ruas, moradores em situação de rua, cidade

Título: A VIOLÊNCIA E O MEDO NAS RUAS: UMA ANÁLISE SOB A PERSPECTIVA DOS MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA EM 
NITERÓI/RJ

Curso: Direito

Ciências Jurídicas

RESUMO

A população em situação de rua enfrenta a dicotomia das grandes cidades e reflete a desigualdade latente. São representantes da pobreza visível 
no cotidiano da cidade formal, enfrentando uma contraditória posição de um olhar de compaixão e assistencialismo ao mesmo tempo em que se 
expressa a repulsa e o preconceito. Esse sentimento contraditório abre ensejo para que algumas políticas oriundas do poder público, direcionadas 
a este segmento social, sejam voltadas à seara da segurança pública. Desta forma, a presente pesquisa aborda a violência e o medo na cidade, em 
específico na cidade de Niterói/RJ, sob a perspectiva dos moradores em situação de rua na região central com a pretensão de identificar as 
múltiplas situações de violência na trajetória desta população que lhes tenham sido direcionadas ou por eles intentadas. O estudo apresenta-se 
desde 2015 até então, contando com a análise da bibliografia que cerca o tema e com o levantamento de dados respaldados inicialmente na 
demanda social por meio do trabalho realizado pelo grupo de Missão da Pastoral de Rua da Arquidiocese de Niterói/RJ, assim como nos abrigos, 
casas de passagem e centros especializados de acolhimento e direcionamento e, em segundo plano, na Secretaria Municipal de Assistência Social 
e Direitos Humanos  e na Delegacia de Polícia, em específico na 76º Delegacia de Polícia, diante da sua atuação conjunta no encaminhamento e 
identificação de moradores em situação de rua. Com este panorama será possível dimensionar a violência nas ruas notadamente na região 
abarcada pela atuação da 76º Delegacia de Polícia, perpetrada contra ou por moradores em situação de rua na tentativa de enfrentar a 
estigmatização desta população que se vê envolvida no processo de higienização social assim como compreender a rua como um espaço de 
instabilidade. Por outro lado, também será possível questionar as políticas públicas a estes direcionadas na tentativa de minimizar o processo de 
exclusão e possibilitar a sua inserção urbana fato que, por si só, justifica análise individualizada como oportuno desdobramento.  O estudo em 
Niterói ganha relevo diante do fato em que o Município se mantém com o maior índice de desenvolvimento humano (IDHM) do Estado do Rio de 
Janeiro e não tem obtido êxito na luta contra exclusão. A pesquisa encontra-se em andamento, mas já é possível perceber no processo de 
levantamento dos dados e contato com os inúmeros atores, que a violência é um traço marcante na vida daqueles que estão em situação de rua, 
seja oriunda dos próprios pares ou então por agentes externos e que o medo faz parte do seu cotidiano de forma intensa, perceptível na tentativa 
de aproximação. Tal situação atua como fator de repressão prejudicando e até mesmo impedindo a sua participação em ações de cunho 
assistencial, na tentativa de buscar melhores condições de vida e resgate da sua dignidade.
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