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Introdução: A percepção ambiental como metodologia de análise urbana retoma a
importância da aproximação ao contato com o cotidiano acelerado em que vive a atual
sociedade. O cotidiano muito efêmero impede que os indivíduos sintam e percebam o
espaço urbano. Essa relação de sensibilidade à cidade é singular a cada cidadão.Dessa
forma, esse olhar estudado é direcionado aos moradores de rua, sujeitos inseridos no
espaço urbano, tem participação na sociedade sob viés legal e humanitário, mas se
distanciam às outras camadas da população. Desviar o olhar desumaniza tais sujeitos e
os representam como elementos urbanos, distante da atenção e respeito. Objetivo: O
objetivo é compreender esses moradores de rua no Vale do Aço, afim de entender o
contexto e a situação deles. Ao longo desse processo, visou-se identifica-los, analisar a
confluência da participação do corpo social pelo viés da percepção ambiental e analisar
possibilidades de reinserção social no meio urbano.  Metodologia: Para esse estudo, foi
necessário leituras de artigos e textos sobre os moradores de rua, sua identificação
social e suas respectivas necessidades, bem como livros e textos sobre a temática da
percepção ambiental como método de análise urbana. Dessa forma, as análises teóricas
foram responsáveis por gerar dados sobre a negligência do planejamento urbano em
relação à essas pessoas, assim, foi possível analisar os sujeitos, sua posição na cidade e
reinserção no contexto urbano.  Resultados: Ao longo do estudo, as análises obtidas
resultaram em medo das pessoas em situação de rua para com a sociedade, assim como
a sociedade tem medo desses indivíduos. Assim, é enraizado um preconceito na
população em relação ao morador de rua. Eles que já são vulneráveis à sociedade, são
cada vez mais marginalizados, ou seja, os moradores de rua são excluídos da vida
urbana, não têm rotina de trabalho, escola, não são consumidores, são tratados com
muito desprezo. Eles são invisíveis aos olhos das pessoas, são esquecidos do cotidiano
da vida urbana, não são considerados parte da sociedade. Seguindo a análise teórica de
Kevin Lynch é possível reiterar a necessidade de considerar todo elemento paisagístico
dentro de um planejamento urbano. Os moradores de rua se encaixam nesse elemento e
independente da exclusão urbana, eles têm que ser considerados parte desse
planejamento para fazer uma cidade que se desenvolva mais, que seja mais inclusiva
para todos.  Conclusão: Seguindo a teoria de Kevin Lynch, é necessário que os
moradores de rua sejam inclusos como parte da paisagem urbana e do planejamento
urbano através de um diagnóstico ou um mapeamento sensível e psicológico para
considera-los parte do espaço urbano e das decisões urbanas. 
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