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1. RESUMO: O presente trabalho busca relacionar o Direito e a Arte para promover 

uma análise sociojurídica da atual situação das pessoas em situação de rua. A 

investigação é promovida a partir do filme “O Solista” (Wright, Joe; 2009) e o 

pensamento filosófico de Diógenes, o Cínico, mais especificamente sobre as 

condições em que vivia e o incômodo que trazia às pessoas da sociedade de 

Atenas. “O Solista” aborda a invisibilidade dessa população até o momento em que 

o personagem principal da história, um morador de rua é “descoberto”. 2. 

INTRODUÇÃO: As pessoas em situação de rua integram um grupo populacional 

que se encontra em situação de vulnerabilidade. Passamos todos os dias por elas, 

mas são poucos os que os vêem. Esse grupo populacional é invisível aos olhos da 

sociedade e das pessoas que vivem nela, tornando-se fantasmas do mundo de 

concreto. Apesar dessa invisibilidade, já foram retratados em diversas formas de arte 

para alertar o mundo sobre sua existência e sua situação. Em “O Solista” 

conhecemos um morador de rua que é dotado de um incrível talento e história. O 

protagonista passa por situações comuns à mencionada população, enquadra-se em 

estereótipos e vivencia o preconceito e a exclusão.Diógenes, o Cínico foi um filósofo 

que viveu nas ruas de Atenas em busca de homens honestos. E, através desse 

pensamento, que nota-se que muitas pessoas que se encontram em situação de 

pobreza, contentam-se com o mínimo, sem a busca pelo luxo e riqueza.3. 

OBJETIVOS: a) Relacionar filosofia, arte e direitoante um tema sóciojurídico e 

incluir-se nas discussões metodológicas do estudo e ensino jurídico b) Através da 

arte, discutir direito como técnica e demonstrar que o direito pode ser visto como 

uma ciência mais humana e sensível a partir de filmes; e, c) Promover reflexões 

sóciojurídicas sobre o universo paralelo das ruas; d) compreender o sistema de 

proteção sóciojurídico criado para a população em situação de rua.4. 

METODOLOGIA: A pesquisa é inicialmente analítica e de cunho filosófico ao 

relacionar arte e técnica na interpretação do direito. A pesquisa considera a 

hermenêutica compreensiva de Gadamer. Nesse caso o trabalho discute 

fundamentos da interpretação e aplicação do direito. E para a realização da presente 

pesquisa foi necessária a pesquisa fazendo uso de material fílmico. Fontes 

secundárias e a história da filosofia são consultadas para compreender a história de 

Diógenes, o Cínico e relacioná-la à temática. Nesse caso o pensamento do autor 

também é considerado para as reflexões. O material consultado considera ainda a 

legislação aplicável à proteção das pessoas em situação de rua. 5. 



DESENVOLVIMENTO: A investigação considera a compreensão do fenômeno 

conceituado como população em situação, do filme indicado e a compreensão da 

história de vida e do pensamento de Diógenes, tópicos esses presentes no trabalho, 

analisados a partir da hermenêutica compreensiva de Gadamer. Para ele entender e 

compreender é um modo de contribuir à cultura da humanidade e até mesmo à 

autocompreensão do próprio indivíduo.  A hermenêutica, como ofício do interpretar e 

que compreende algo mais do que em sua mera aparência ou superficialidade, é a 

“capacidade de um contato compreensivo com os homens”1.5.1 AS PESSOAS EM 

SITUAÇÃO DE RUA: O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

define a população em situação de rua, segundo o parágrafo único do art. 1° do 

Decreto n° 7.053/2009 como: “Grupo populacional heterogêneo, caracterizado por 

sua condição de pobreza extrema, pela interrupção ou fragilidade dos vínculos 

familiares e pela falta de moradia convencional regular. São pessoas compelidas a 

habitar logradouros públicos (ruas, praças, cemitérios, etc.), áreas degradas 

(galpões e prédios abandonados, ruínas, etc) e, ocasionalmente, utilizar abrigos e 

albergues para pernoitar.Todos os cidadãos possuem direitos. O art. 5° da 

Constituição Federal prevê a igualdade de todos perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, não podendo ser violado o direito à vida à liberdade, à igualdade, 

à segurança e à propriedade. Os direitos devem garantir a dignidade de todas as 

pessoas. Porém, as pessoas que se encontram em situação de rua possuem seus 

direitos violados dia-a-dia. E para combater essas violações foi necessário a 

implantação de políticas públicas para concretizar os seus direitos previstos na Carta 

Magna e assim definir programas, serviços e projetos destinados ao atendimento 

das necessidades básicas de uma coletividade. 5.2 O SOLISTA: Steve Lopez é um 

colunista famoso de um jornal e está à procura de uma história para escrever uma 

matéria. Em um dia como qualquer outro, Lopez ouve uma música e ao procurar sua 

origem, encontra Nathaniel, um morador de rua tocando sublimemente em um 

violino de duas cordas. A história dos personagens inicia-se quando, em um gesto 

de reconhecimento e conhecimento, Lopez estende sua mão para um aperto à 

Nathaniel, e os olhos deste brilham. Enfim, Lopez encontra a sua história, um 

morador de rua que sofre de esquizofrenia, sonha em tocar em um concerto e 

apaixonado por Beethoven, mas ele nem imagina que aquele aperto de mão foi 

                                                             
1GADAMER, Hermenêutica como Filosofia Prática, In A Razão na época da ciência.  Rio de Janeiro: Tempo 

Brasileiro, 1983, pp. 57/87, p. 61. 



início de uma grande amizade. 5.3 DIÓGENES, O CÍNICO: Estar nas ruas não é um 

moimento atual na sociedade. Essa dinâmica social é retratada desde a Grécia 

Antiga. A denominada “situação de rua” só pode vir após a sedentarizarão do 

homem. Neste período, existiu um filósofo, Diógenes, o Cínico, que morava em um 

barril nas ruas de Atenas. Durante o dia todo ele usava uma lanterna para buscar 

homens honestos. Seus poucos pertences simbolizavam o desapego e a 

autossuficiência do mundo. Ele fez da pobreza uma virtude e tinha o intuito de 

derrubar as instituições e os valores morais e sociais.Diógenes não pode ser usado 

como referência para os dias atuais, porém ele faz um convite à reflexão acerca do 

incomodo que ele trazia para a sociedade, o que o faz um símbolo do incômodo da 

sociedade perante as pessoas em situação de rua.6. RESULTADOS 

PRELIMINARES: O direito e a arte caminham juntos. A arte através de sua 

manifestação procura alertar de modo sensível e imagético a sociedade quanto à 

determinado assunto. Na presente, busca alertar sobre as pessoas em situação de 

rua e suas condições, em complemento à  filosofia e sua característica conceitual e 

situada no lógos. Enquanto o Direito e sua objetividade, cuida dos direitos dessa 

população e sua concretização. O direito é o responsável por doutrinar e proteger o 

que chamamos de direitos humanos, um assunto subjetivo, que vem da alma, 

precisa ser sentido. Nesse caso, a arte se encarrega de demonstrar esses direitos 

sendo violados, através de suas mais variadas manifestações sensoriais. A arte 

reproduz a vida e o direito encarrega-se de alertar e mostrar modos de protege-la.7. 
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