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RESUMO 
 

A partir de experiências diretas de intervenção com pessoas em situação de rua na 

cidade de São Paulo, esse trabalho visa contribuir para o debate sobre novas práticas e 

estratégias para uma clínica que tem seu alcance nas ruas. Procura discutir, dentro do vasto 

campo das violências, algumas possibilidades de atuação e reflexão para o psicanalista, 

adentrando em debates como situações de violências policiais, intrafamiliares etc. Analisando 

as tensões e conflitos presentes neste campo e refletindo sobre as atuais políticas públicas e os 

limites impostos àqueles que tem a rua como um espaço de existência, buscamos promover a 

ressignificação da rua como um território complexo e das pessoas que nela estão, como 

sujeitos de fala. Dessa forma, mostramos as implicações éticas e políticas da escuta na 

formação e no reconhecimento do sujeito para além da marginalização. Pela posição que 

sustentamos com a psicanálise, acreditamos também que criar uma identidade para essa 

clínica não garante seu rigor. Nesse sentido decidimos privilegiar alguns avisos, enquanto 

condições, que favoreçam a configuração de uma situação clínica nesse contexto. Esses avisos 

apontam, ao invés de uma definição sobre uma clínica “de rua”, experiências que visam 

contribuir e tornar pública uma experiência clínica “na rua”. Entendemos que a função da 

escuta política é o campo de abertura para conhecer o outro, ter condições de elaborar 

intervenções com o outro – e não para o outro. 

Palavras chave: psicanálise; políticas públicas; escuta ético-política, intervenção clínica. 
 
 
 

 

ABSTRACT 

Based on experiences of direct intervention involving homeless people in the city of 

São Paulo, this dissertation aims at contributing to the debate on new practices and strategies 

for a clinic that operates on the streets. Considering the vast field of violence, it tries to 

discuss some possibilities of practice and reflection for the psychoanalyst, debating on 

intrafamilial violence, police violence etc. Analyzing the tensions and conflicts present in this 

field and reflecting on both actual public policies and the limits imposed to the ones whom the 

streets are a place of existence, we try to promote the resignification of the street as a complex 

territory and the people that live there as speaking individuals. Therefore, we show the ethical 

and political implications of listening in the formation and recognition of a “segregated” 

individual. Therefore, we show the ethical and political implications of listening in the 

formation and recognition of an individual beyond the segregation. By the position we sustain 

with psychoanalysis, we also believe creating an identity for this clinic does not ensure its 

rigor. In that way, we choose to focus on some conditions that help out the configuration of a 

clinic situation in this context. These advices point out not one defenition about a “street 



 
 

clinic”, but som experiences that contribute and make public a “street clinic” experince. We 

understand the function of apolitical listening as a way to know the other, to make possible to drawn 

up interventions with the other – and not for him. 

 

Key-words: psychoanalysis; public policies; ethic-political listening; clinic intervention 
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Somos Nós 

 

Vocês dizem que não entendem 

Que barulho é esse que vem das ruas 

Que não sabem que voz é essa 

que caminha com pedras nas mãos 

em busca de justiça, porque não dizer, vingança. 

 

Dentro do castelo às custas da miséria humana 

Alega não entender a fúria que nasce dos sem causas, 

dos sem comidas e dos sem casas. 

O capitão do mato dispara com seu chicote 

A pólvora indigna dos tiranos 

Que se escondem por trás da cortina do lacrimogêneo, 

O CHICOTE ESTRALA, MAS ESSE POVO NÃO SE CALA. 

 

Quem grita somos nós, 

Os sem educação, os sem hospitais e sem segurança. 

Somos nós, órfãos de pátria 

Os filhos bastardos da nação. 

 

Somos nós, os pretos, os pobres, 

Os brancos indignados e os índios 

Cansados do cachimbo da paz. 

Essa voz que brada que atordoa seu sono 

Vem dos calos da mãos, que vão cerrando os punhos 

Até que a noite venha 

E as canções de ninar vão se tornando hinos 

Na boca suja dos revoltados. 

 

Tenham medo sim, 

Somos nós, os famintos, 

Os que dormem na calçadas frias, 

Os escravos dos ônibus negreiros, 

Os assalariados esmagados no trem, 

Os que na tua opinião, 

Não deviam ter nascido. 

 

Teu medo faz sentido, 

Em tua direção 

Vai as mães dos filhos mortos 

O pai dos filhos tortos 

Te devolverem todos os crimes 

Causados pelo descaso da sua consciência. 

 

Quem marcha em tua direção? 

 

Somos nós, 

os brasileiros 

Que nunca dormiram 

E os que estão acordando agora. 



 
 

 

Antes tarde do que nunca. 

 

E para aqueles que acharam que era nunca, 

agora é tarde. 

 
Sérgio Vaz, poeta e fundador da Cooperifa, tradicional sarau realizado na zona sul de 

São Paulo, escreveu um poema sobre as manifestações populares que ocorreram no 

mês de junho de 2013 no Brasil 

.
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INTRODUÇÃO  
 

Se o leitor buscar aqui matéria de ensino, estará frustrado. 

Trago o que se escreveu em mim mesmo,  

a partir de uma práxis. 

Roland Bathes 

 

O trabalho como Educadora Terapêutica, função exercida por mim em um CAPS 

(Centro de Atenção Psicossocial - Álcool e Drogas Infanto Juvenil) na cidade de São Paulo, 

me permitiu o contato com diversas instituições que atualmente compõem a Rede de Atenção 

Psicossocial, bem como com o cenário urbano em que vivem esses jovens. A especificidade 

desse trabalho se refere a uma atuação no campo — na qual uma equipe de agentes sociais sai 

às ruas à procura de uma possibilidade de trabalho a ser sustentada pela oferta de atendimento 

que não necessariamente era demandado por esses jovens. Tive a possibilidade de encontro 

com diversas tensões e conflitos presentes nesse campo, onde recai para os trabalhadores a 

responsabilidade de fazermos valer as determinações das atuais políticas públicas, 

especialmente no que se refere ao sistema de garantia de direitos.  

Essa nossa atuação, dos educadores terapêuticos, faz parte de uma diretriz estabelecida 

por uma OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) que compreende a 

circulação de agentes sociais no espaço público como uma possibilidade de vinculação que 

pode alterar os destinos desses sujeitos no que se refere à apropriação dos usos da rua. 

Loureiro e Lescher (2006) afirmam que essas crianças e adolescentes — para os quais 

oferecemos atendimento — são sujeitos que se misturam ao ritmo apressado do centro da 

grande cidade e que sofrem de um abandono concreto, provocando um diálogo íntimo com o 

abandono que carregamos silenciosamente dentro de nós mesmos. Não é raro o uso de 

diferentes drogas acompanharem suas trajetórias, a droga é um forte anestésico para a dor que 

acompanha quem vive reminiscências de uma grande ruptura: crianças de rua, imigrantes, 

exilados, estrangeiros. Esses sujeitos viram protagonistas da cena urbana: exilados dentro de 

suas próprias cidades, banham-se no chafariz da praça da Sé e pipam suas pedras de crack na 

escadaria da catedral. O impacto dessa cena expressa como o cotidiano dessas pessoas está 

marcado por uma guerra sem propósito. São pessoas que podem precisar de algum tipo de 

inebriamento para suportarem a privação da dignidade. Sendo um deles, a droga. 
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 Nesse espaço, nós, trabalhadoras e trabalhadores, nos colocamos disponíveis com a 

intenção de escutar suas histórias, com o interesse por seus costumes e gírias, e com a 

disposição de suportar suas provocações e a força abissal que nos assalta, quando 

comparamos a criança que fomos com a criança que se apresenta. O vínculo que vai se 

formando a partir daí pode despertar o desejo nesses jovens de ter acesso à saúde, à educação, 

à cultura e, com isso, propiciar até mesmo ações sociais mais amplas, considerando que as 

propensões de mudança vão dos espaços internos de cada paulistano à arquitetura da cidade. 

Assim, foi possível perceber como as iniciativas propostas pelo Estado para dar conta dos 

problemas de uma população socialmente vulnerabilizada falham no que se refere à garantia 

de direitos — o que acaba resultando, na pior das hipóteses e não raro, na manutenção desse 

lugar de vulnerabilidade, sendo esse lugar o da rua. O cotidiano dos que trabalham nesse 

campo é preenchido por conflitos de ordem burocrática, moral, ética e política. Cotidiano no 

qual se torna demasiado difícil sustentar uma escuta que direcione intervenções com o intuito 

de resgatar especificidades, vozes, tempos e cadências a partir das vivências singulares dos 

sujeitos imersos e implicados nessa realidade. As dificuldades do trabalho, por sua vez, 

produziram o questionamento sobre a direção das atuais políticas públicas e dos limites que 

atravessam a vida dos que têm a rua como espaço de moradia, trabalho, enfim, como espaço 

em que podem existir. Pela via desse questionamento vai se configurando como uma urgência 

a busca pela constituição de um saber que permita tanto a identificação de pontos nevrálgicos 

desses conflitos entre o Estado e os sujeitos, como o próprio encontro das vias pelas quais se 

tornaria possível um trabalho que valorizasse o sujeito da fala. Entendemos que isso é de 

suma importância para a constituição de uma sociedade que preze por valores ético-políticos 

nos quais o sujeito possa ser protagonista de sua história e que tenha espaço para que sua 

experiência seja inscrita — e não negada — no corpo social. 

Adentrando mais especificamente no campo de trabalho, faz-se necessário situar como 

se apresentam os conflitos, limites e, por vezes, impossibilidades advindas da relação entre 

sujeito e Estado. Como primeiro exemplo, podemos destacar que notamos no território em 

que atuamos uma grande quantidade de serviços destinados a crianças e adolescentes em 

situação de rua. Muitas vezes são serviços que duplicam suas ações e produzem direções 

fragmentadas de trabalho, apesar de terem como norte a perspectiva de rede. 

 Essa multiplicidade de serviços gera fragmentação e disputa política sobre o território 

e têm consequências bem significativas no atendimento para com o sujeito — neste caso, 

meninos e meninas que circulam pelas ruas. Esse sujeito acaba por se tornar objeto dessa 
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disputa e, não raro, os trabalhadores correm o risco de reproduzir com ele as lógicas 

transmitidas no interior de seus trabalhos. 

São trabalhadores, equipamentos, pessoas imersas numa camada de muita opressão e 

pouca autonomia. Essas pessoas não têm muitos espaços de discussão comum — o que faz 

avançar a lógica do individualismo; a não oferta de espaços em que os problemas podem ser 

coletivizados coloca na cota pessoal de cada trabalhador a responsabilidade pela eficácia da 

estratégia de cada equipamento/serviço. São também serviços ofertados que acabam se 

sobrepondo uns aos outros. Os meninos e meninas na rua por vezes diziam: “Tio, você é de 

qual marca?”, referindo-se a quase indistinção de tantos trabalhadores no espaço público se 

dirigindo a eles. 

Nesse contexto específico, e num contexto mais amplo da contemporaneidade, a 

psicanálise vem sendo interrogada sobre seu alcance e sua capacidade de ajustar novas 

práticas e teorias para os diversos tipos de instituição. Esse é um momento de possível 

expansão da prática e da teoria psicanalítica, pois a figura do analista é confrontada a lidar 

com demandas que não estão dirigidas a ele e precisa aprender a lidar com elas. Abandonar o 

setting clássico exige um esforço no sentido de não apenas inventar novos dispositivos como 

também, de formular novos enquadres teórico-conceituais e de, sobretudo, escutar demandas 

provenientes de posições às quais o psicanalista de uma clínica tradicional não está 

acostumado.  

Diante disso, a proposta de prática do psicanalista ganha outros contornos. É de 

fundamental importância pensar em práticas e estratégias que confluam de forma 

transdisciplinar no cuidado à população que se encontra em situação de rua. Nesse sentido, a 

clínica psicanalítica pode propor uma escuta que sofra esse deslocamento, especificamente 

esse de chegar onde não foi chamada.  

Estudaremos, pois, aspectos teóricos e conceituais a fim de nos instrumentalizarmos 

para o debate acerca dos pontos sobre o que evoca outro manejo da clínica, sobre o que dessa 

relação nos convoca a pensar e avançar em propostas para com as pessoas que nos dedicamos 

a atender. Para tanto, estruturamos a dissertação em três partes. A primeira parte é constituída 

de três capítulos. O primeiro capítulo tem como finalidade estudar, entender, compreender a 

rua, o fenômeno das pessoas em situação de rua. Pretende-se compreender como a rua é 

entendida hoje, identificar quem se interessa por ela, como se interessam por ela e quais são 

os impactos desses interesses. Esse percurso nos permitirá responder às seguintes questões: a 

quem serve o saber produzido sobre a rua? Quem se beneficia disso? De que forma? 
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É preciso mencionar que essas perguntas são elaboradas a partir da experiência, do 

lugar de quem testemunha a execução da política de atendimento às pessoas consideradas 

marginalizadas por estarem nas ruas. Chama a atenção a direção dessa política, que por vezes 

parece estar mais orientada para uma normatização dessas pessoas, procurando enquadrá-las 

num modelo ideal de homem e família, do que propriamente para se questionar e talvez 

reformular as diretrizes de atendimento pelas peculiaridades que colhemos no dia a dia — o 

que possibilitaria inscrever diferentes modalidades de existência que ficam tamponadas diante 

desse ideal. 

No segundo capítulo, buscamos compreender o que está entendido como 

vulnerabilidade, quais as condições que colocam alguém numa situação vulnerável e — mais 

especificamente, numa situação vulnerável no contexto público. A condição de 

vulnerabilidade a ser trabalhada aqui diz da condição da rua. O que faz alguém que está em 

situação de rua ficar vulnerável? Como pensar na questão primeira que se coloca, a saber: a 

reinserção social para essas pessoas. Elas, afinal, estão fora do que? 

Questionar isso se faz importante porque ao mesmo tempo em que a condição de rua 

evidencia, de fato, a miséria, a desigualdade social de um país, ela coloca para os seus 

representantes a carga de portar a marca daquilo que é tido como algo que precisamos 

enfrentar, combater. Ela coloca no corpo dos seus representantes uma marca do limite, de um 

estado limite do qual não queremos, não desejamos, não podemos nos aproximar, que 

assegura um lugar para nós, mantendo distante um lugar para eles. 

Esse ponto será abordado a partir de um trecho do conto “O Homem do furo na mão”, 

de Ignácio de Loyola Brandão (2001). Por meio desse recorte, estabelecemos um diálogo com 

a conceitualização da figura do muçulmano proposta por Agamben (2008) e avançamos no 

que diz respeito a uma modalidade de existência que é subtraída de qualquer possibilidade de 

laço com o outro e que pode expressar certo destino dos sujeitos na contemporaneidade, 

exilados que estão de sua identidade em um não-lugar com relação ao semelhante (ROSA; 

VICENTIN; CATROLI, 2009).  

O que lança os sujeitos para a vida nua, tal como pensado por Agamben? Como se 

configura o processo de exclusão que faz esses grupos de pessoas que circulam, moram, 

vivem na rua, serem despidos de valor social e colocados como marginalizados? Como 

compreender o uso da categoria “população de rua” — categoria essa, que acaba por selar 

destinos em uma dada organização social?  
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Com o terceiro capítulo, procuraremos situar o leitor na literatura sobre crianças e 

adolescentes em situação de rua, investigando os primeiros estudos sobre essa “população” na 

cidade de São Paulo. Inicialmente havíamos considerado crianças e adolescentes como objeto 

específico de estudo nessa pesquisa por se tratar do público com o qual possuímos mais 

experiência. Consideramos importante também indicar a especificidade da discussão sobre 

crianças e adolescentes pelo significativo acúmulo de material de estudo sobre esse tema e a 

consequente colaboração desse percurso teórico enquanto instrumentalização para a prática.  

Contudo, mais tarde compreendemos que as singularidades apresentadas por cada 

sujeito que está na rua, no espaço público — sejam esses sujeitos crianças, adolescentes ou 

adultos — não chegam a ser reconhecidas e/ou legitimadas por conta de sua posição social 

marginalizada. Qualquer um que está nessa posição tem a possibilidade de ter sua voz 

silenciada devido ao envolvimento com a prostituição, com o tráfico de drogas e/ou com 

outras formas de criminalidade. Nota-se a dificuldade de inscrição desses sujeitos no campo 

social, na medida em que são observadas dificuldades ou impedimento de acesso aos direitos 

básicos e às instituições que os viabilizam socialmente (educação, trabalho, habitação, saúde, 

cultura etc.), bem como a exposição a situações de risco social, e, em última instância, de 

risco de morte. Nesse sentido, a hipótese que sustentamos passa pela compreensão de que o 

imaginário social
1
 construído para alguém que vive nas ruas — “marginal”, “delinquente”, 

“vagabundo” – pode determinar uma relação e seus manejos de cuidado, antes mesmo que 

esse sujeito se apresente em suas peculiaridades. Assim, procuramos avançar mais tarde para 

aquilo que a rua e todas as pessoas que estão nela nos convocam a pensar enquanto estratégia 

e direções de atendimento/tratamento.  

Compreendendo que o percurso teórico traçado nesses três capítulos da primeira parte 

possibilita uma instrumentalização que permite que nos coloquemos na prática de uma forma 

mais estratégica, passaremos à segunda parte do trabalho; nela nos serviremos da experiência 

de uma aposta que foi possível de ser sustentada, em rede, com pares e entre amigos.  

 Faz diferença situar essa aposta dessa forma porque foi por meio dela que as condições 

de possibilidade de uma escuta que pretendemos anunciar foram dadas. Nos serviremos do 

                                                           
1
 O imaginário social é, segundo Castoriadis (1988), o conjunto de significações, normas e lógicas (dinheiro, 

sexo, homem, mulher, criança etc.) que determinam o lugar concreto que os indivíduos ocupam na sociedade. 
Esse conceito permite superar o de ideologia, na medida em que este último, ao definir crenças, também 
atribui um caráter falso às mesmas, enquanto o imaginário social envolve na própria definição sua índole de 
criação real e, ao mesmo tempo, de lugar de entrecruzamentos de ideais, cuja substância é tanto 
historicossocial como politicolibidinal. 
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registro de algumas reuniões com esse grupo
2
, das questões suscitadas e de apontamentos de 

duas supervisoras que acompanharam o processo de implementação desse grupo para situar os 

temas que serão aprofundados no decorrer do trabalho. 

Os desdobramentos dessa aposta nos levam para aspectos de solidariedade à causa de 

invenção do outro e da amizade enquanto um afeto político que tornaram nossas angústias 

comuns e nos fortaleceram. Nesse momento, e somente a partir dele, foi possível intervir nos 

casos que atendíamos de outra forma. Com isso queremos afirmar que essa ação foi possível 

de ser levada adiante nesse contexto, com esses pares, com as singularidades que contamos no 

contexto em que temos. Importa pensar e analisar como essa experiência foi possível de ser 

compartilhada e não que ela sirva de modelo no que se refere às modalidades de 

atendimento/cuidado. A aposta é uma invenção com o outro. Essa foi uma possível, dentre 

tantas outras a serem inventadas. 

Por fim, na terceira parte, cada um dos três capítulos finais apresentará reflexões sobre 

o modo como esse aporte teórico nos ajudou a elaborar o tipo de tratamento dispensado, e, 

ainda, indicará no que ele auxilia para reflexões sobre uma clínica/escuta na rua. Esse 

percurso nos permitirá elaborar importantes considerações e discutir quais são as condições 

para uma prática clínica que tem seu alcance nas ruas de São Paulo.  

  

                                                           
2
 Esse grupo é composto pela rede psicossocial que atua com crianças e adolescentes em situação de rua no 

centro de São Paulo. 
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PARTE 1: 

A RUA  
 

Ainda vão me matar numa rua. 

Quando descobrirem, 

principalmente, 

que faço parte dessa gente 

que pensa que a rua 

é a parte principal da cidade. 

Leminski 

 

Começaremos nosso percurso apresentando elementos que nos levam a compreender a 

rua enquanto território — conceito utilizado amplamente nas redes de saúde e assistência 

social, que são as áreas que mais produzem algum saber a esse respeito. Assumimos a rua 

como ponto de partida deste estudo para que o campo em que desenvolvemos nosso trabalho 

— e o modo como o enxergamos — fique evidente, permitindo ao leitor a apreensão de 

alguns de seus sentidos, desse nosso modo de ver a rua. Desejamos dar condições de 

compreensão para a positividade que a experiência de rua tem, resgatando os motivos pelos 

quais ela é tão tradicionalmente apreendida portando um sentido estritamente negativo e 

desqualificante. 

Consideramos importante ressaltar esse estudo, já que, não raro, se escuta, vindo de 

transeuntes nas ruas, comentários como: “Esse povo deve voltar pro lugar dele”; “bando de 

vagabundos que não querem trabalhar”, quando se referem a pessoas em situação de rua. Os 

lugares dessas pessoas são agenciados a partir de direções econômicas, imobiliárias, sociais e 

políticas. Viver em uma sociedade que reproduz esses dizeres sem considerar a 

impossibilidade de uma mudança individual é no mínimo injusto. Isso se volta para nossa 

pesquisa porque começam a ser sinalizados os efeitos discursivos para a subjetividade de 

alguém que faz da rua o seu lugar de moradia: lugar de ninguém. Introduz também uma 

dimensão cultural que age desqualificando esse sujeito, afirmando-o como “vagabundo” e/ou 

“bandido” e que “escolhe essa vida porque quer”. Será? Em situações como essa, as 

dimensões da escolha são complexas e pouco visíveis.  

Para além desses descompassos, observa-se que essa dinâmica cotidiana vivida pelas 

populações consideradas vulneráveis cria um cenário de homogeneidade, apesar da expressiva 

heterogeneidade. A indistinção das condições de vida das pessoas e dos seus locais de 
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vivência acaba impactando as definições de vulnerabilidade social, especialmente na busca 

por sua mediação. Alguns índices denominados de “vulnerabilidade social” terminam 

concentrando indicadores sociais ligados exclusivamente às características individuais e 

familiares, não incluindo características territoriais. A articulação entre essas perspectivas é de 

fundamental importância para a compreensão desse conjunto de situações e processos 

decorrentes do modelo de desigualdade social subjacente no país e que configuram o 

fenômeno da vulnerabilidade social. Nesse sentido, a vulnerabilidade social necessitaria estar 

vinculada não somente às condições de vida das pessoas, mas também de seus territórios de 

vida. A articulação e não simplesmente a junção dessas condições pode ser capaz de 

evidenciar distâncias, desconexões, fragilidades e diferenças. 

A primeira contribuição que trazemos é das autoras Dirce Korga e Adailza Sposati 

(2013), que, no livro São Paulo: sentidos territoriais e políticas sociais, se propõem a estudar 

os sentidos dos territórios, na perspectiva de entender o dinamismo social das cidades 

brasileiras, considerando os diferentes, desiguais e discrepantes indicadores socioeconômicos 

presentes em São Paulo. Trata-se de uma cidade marcada por sua complexa e multifacetada 

configuração territorial, determinantemente reconhecida pelas desigualdades sociais, 

proporcionais à presença significativa do capital financeiro e imobiliário na regência do seu 

modelo de urbanidade excludente. 

 As autoras discutem sobre a distribuição de terras em São Paulo, indagando-se se a 

concepção de esperança pode circunscrever um elemento tão material quanto um pedaço de 

chão na cidade. É importante ponderar que esse “pedaço de chão” é múltiplo, e quem está em 

situação de rua o faz, literalmente, desde a sola do pé. A condição objetiva desse pedaço põe 

em questão uma série de dilemas individuais e coletivos. Pensar o chão sob uma perspectiva 

individual não dá mais conta da metrópole e suas necessidades; nem mesmo as ruas têm 

dimensões para dar conta da quantidade de carros ocupados cada qual por um único 

indivíduo. Nesse sentido, as autoras reforçam a defesa de um “olhar coletivo” para o 

território, incluindo a qualidade das relações e vínculos entre os habitantes da cidade. 

O tradicional descaso com o centro de São Paulo produziu um efeito caótico. Em um 

mesmo espaço vemos beleza e feiura; cultura e desmanches de seres humanos — nas 

chamadas cracolândias —; a história da cidade e ao mesmo tempo sua destruição; zonas 

financeiras tradicionais e zonas encortiçadas de miserabilidade crescente. A vinda de 

migrantes estrangeiros vai repovoando o centro, dando-lhe novos feitios em termos de 

ocupação, idiomas e serviços. A cidade vai se moldando a interesses empresariais — antigas 
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fábricas e teatros transformam-se em organizações religiosas e gigantescos auditórios para 

cultos. Nota-se em cada um desses espaços da cidade o predomínio da heterogeneidade: os 

modos de vida diferenciam-se em múltiplos aspectos e formam uma realidade discrepante. 

Áreas de fronteira que vão se produzindo, territórios se configuram como uma espécie 

de subproduto da lógica excludente socioterritorial sob a qual a cidade de São Paulo vem 

sendo planejada e construída ao longo dos anos e que terminou por produzir duas cidades ao 

mesmo tempo: a legal e a real. Ermínia Maricato (2011) caracteriza esse processo de 

urbanismo brasileiro como as “ideias fora do lugar e o lugar fora das ideias”. A autora traz 

uma questão central a ser debatida: o descompromisso das políticas urbanas, mas que 

podemos estender às demais políticas setoriais com a realidade concreta das cidades. São 

essas as ideias fora de lugar, pois a ordem está referida a todos segundo os princípios do 

modernismo ou da realidade burguesa, ao passo que estão fora das ideias porque elas se 

aplicam a uma parcela da sociedade reafirmando e reproduzindo desigualdades e privilégios. 

Nesse sentido, os territórios de fronteira colocam-se como lugares que estão fora das 

ideias, excluídos da cidade legal ou formal, fora do “mapa da cidade”. Do ponto de vista das 

políticas públicas, esses territórios têm representado grandes desafios, facilmente entendidos 

como impasses ou terra de ninguém quando se trata de responder à demanda por vaga e 

acesso aos serviços, programas e benefícios. A consequência mais imediata para os moradores 

desses lugares é que eles não sabem com quem podem contar, pois sua identidade de moradia 

ora pertence a uma, ora a outra municipalidade, de acordo com as conveniências de uma ou de 

outra. 

Podemos ampliar um pouco a discussão se considerarmos os cadastros dos programas 

sociais, que tradicionalmente seguem as regras da identificação domiciliar do Censo 

Demográfico do IBGE — onde o endereço constitui a peça chave da existência do cidadão. 

Ora, muitas vezes o endereço não faz parte do mapa oficial da cidade e os moradores daquela 

residência são considerados inexistentes.  

Se a lógica cadastral de programas sociais significa um descompasso no universo da 

cidade real, as ações elaboradas pelos serviços de atendimento à população considerada mais 

vulnerável tende a funcionar de forma desigual. Por exemplo, os horários de atendimento e 

atividades desenvolvidas nos locais onde funcionam os serviços seguem uma lógica 

institucional orientada pelo horário comercial (de segunda à sexta feira das 8 às 18 horas). No 

entanto, os territórios da cidade possuem um ritmo ininterrupto entre o dia e a noite. Dessa 

forma o tempo do território de vivência das famílias se coloca como um desafio para a 
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operacionalização das políticas públicas. Além disso, há de ser considerado o cotidiano dos 

equipamentos responsáveis por escutar as problemáticas trazidas por essas pessoas: caso o 

sujeito não compareça no horário oferecido, ou mostre algum tipo de indisposição, 

solicitando, por exemplo, outro horário, não raro ele é caracterizado como pouco 

comprometido, e não merecedor daquela política que existe somente para atendê-lo e que ele, 

supostamente, deveria ser docilmente grato. 

Ao adentrar no cotidiano dos territórios notamos outras formas de sobreposições, para 

além da precariedade habitacional, sobreposições relacionadas à dinâmica das relações sociais 

estabelecidas. Num mesmo espaço territorial é possível encontrar uma grande diversidade de 

dinâmicas e ritmos de vida coexistentes, o que já evidencia a complexidade que essa teia de 

relacionamentos suscita no cotidiano das pessoas que dele fazem parte. 

Considerar o lugar como espaço dinamicamente ocupado apresenta relação com a 

definição que Milton Santos (2002) oferece de território: lugar ocupado, em configuração pelo 

uso que dele fazem os homens e mulheres em cada momento histórico. É nessa perspectiva 

que a explicação de Milton Santos sobre a especialidade que implica o território ajuda-nos a 

refletir sobre a dimensão do território no campo da saúde e assistência social e, sobretudo, no 

sofrimento dos sujeitos. Compreende-se, assim, o território não sendo apenas um solo, o que 

levaria à noção de espaço fixo, mas sim como um complexo de relações econômico-sociais no 

qual os indivíduos constituem seu viver cotidiano. Com isso, são colocadas em movimento no 

presente relações que têm ligações com o passado histórico.  

Apoiadas nessa noção de território, tal como elaborada por Milton Santos, temos a 

possibilidade de compreender o território na relação com as pessoas que o ocupam, 

conceituado como espaço ocupado dinâmica, histórica, social e politicamente, onde 

determinam ou se articulam as posições que os sujeitos ocupam. Ora, as novas dinâmicas 

urbanas que emergem do cotidiano das cidades brasileiras terminam gerando novos 

significados em torno das estratégias de sobrevivência criadas. São significados que as 

categorias sociológicas da formalidade ou da legalidade já não suportam ou tampouco 

compreendem. Aos olhos da sociedade paulistana em geral os territórios são estigmatizados 

como lugares de crime e de criminosos (SANTOS; SILVEIRA, 2001). 

Seguindo na direção de entender a dinâmica dos territórios contemporâneos e as 

significativas alterações que tem consequências em seu ritmo, na trajetória e no modo de vida 

das populações, vemos surgir novas dinâmicas que afetam, sobretudo as populações 

consideradas mais vulneráveis e excluídas. Grande parte das novas dinâmicas tem sido 
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induzida pela presença de grandes empreendimentos econômicos que atraem pessoas na 

expectativa de trabalho e abertura de novos negócios. Os deslocamentos humanos em função 

de grandes empreendimentos passam a fazer parte das preocupações das agendas políticas, 

pois têm trazido impactos irreversíveis nas populações mais pobres e vulneráveis, que residem 

em territórios que passam a ser alvo de especulação imobiliária. 

No embate entre a dinâmica dos territórios e os processos de gestão das políticas 

públicas, observa-se uma tendência ao descompasso e, ao mesmo tempo, o estabelecimento de 

direções opostas: ao invés de seguir o rápido ritmo dos deslocamentos, muitos equipamentos 

se pautam pela lógica da fixação, seja nos critérios de inclusão ou atendimento, seja nos de 

instalação dos equipamentos. Sendo assim, essa compreensão sobre o atendimento toma os 

usuários como seres independentes da dinâmica sócio territorial na qual estão inseridos. Além 

disso, parte-se da visão dicotômica da realidade social, dividida entre os campos legal e ilegal, 

baseadas nas práticas de atendimento que buscam trazer o universo legal institucional para os 

usuários, supostamente tomados como pertencentes ao campo ilegal.  

Segundo Boaventura de Souza Santos, o pensamento moderno é “abissal”, pois nele as 

distinções invisíveis são marcadas por meio de linhas radicais que dividem a realidade social 

em duas: uma “deste lado da linha” e a outra “do outro lado da linha”. A questão que o autor 

coloca é que “o outro lado da linha” desaparece enquanto realidade, tornando-se, assim, 

inexistente. Como poderia ser considerada na política pública, se a questão que a faz existir 

desaparece? (SANTOS, 2010). 

A partir do recolhimento das observações realizadas nos territórios é que se pode 

buscar analisar os descompassos evidentes entre as dinâmicas das cidades e os modos locais 

de gestão pública, cujas marcas parecem estar mais próximas da lógica sedentária de olhar 

para as condições de vida das populações. Lógica essa que legitima o limite entre “este lado 

da linha” e “o outro lado da linha”. Quando pensamos nas fronteiras das cidades e da 

cidadania, a comprovação do endereço fixo, como dito anteriormente, ainda prevalece em 

relação à necessidade de atenção ou da proteção social demandada; somente essa 

comprovação define a resposta do atendimento. Sendo assim, o direito social realiza-se na 

forma de endereço domiciliar e a territorialização da política se resume à localização ou à área 

de abrangência administrativa. Nessa lógica sedentária, portanto, correm o risco de ficar fora 

de tudo todos que fujam aos critérios de fixação, os sem endereço oficial, os sem teto, os sem 

terra, os sem domicilio fixo, os migrantes clandestinos. 
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Além das fronteiras físicas e geográficas que separam cidades de outras cidades, 

bairros de outros bairros, países de outros países, no mundo contemporâneo, existe a 

tendência de surgimento de outras fronteiras, separando, confinando ou segregando 

populações inteiras. Nessa perspectiva do território vivenciado, a rua também se torna um 

território que não cabe na lógica do endereço fixo. A rua é da cidade, mas não é de quem 

mora nela, pois morar na rua significa não ter endereço fixo. A rua se torna uma nova 

fronteira na cidade. As pessoas em situação de rua ficam na fronteira da exclusão dos 

programas sociais, apesar de apresentarem tempo suficiente de moradia na cidade. As pessoas 

que circulam nas ruas são identificadas como aquelas que “andam nas ruas” sem 

pertencimento, moradoras da última cidade de origem. Não por acaso uma das práticas mais 

comumente encontradas pelos governos municipais em relação à população de rua é mandar 

essas pessoas de volta para a cidade de origem. A dificuldade de incluir esse personagem 

nômade confirma o sedentarismo das políticas sociais e, dessa forma, um grande contingente 

populacional deixa de ser atendido.  

Outra manifestação da lógica sedentária das políticas sociais pode ser observada em 

serviços ou programas socioassistenciais que se baseiam em exigências ligadas a assiduidade, 

pontualidade, participação. Essa perspectiva parte da compreensão de que somente essa é uma 

forma de conduzir o trabalho social entre os usuários: trazendo-os de um suposto mundo de 

desorganização para um suposto mundo da organização. A desorganização, portanto, pertence 

“ao outro lado da linha”. Os desdobramentos dessa direção de atendimento se colocam nos 

investimentos em processos socioeducativos que buscam incorporar nos usuários os valores 

disciplinadores de participação, baseados em contrapartidas ou condicionalidades. Por 

exemplo: renovam-se os benefícios se o usuário comparece nos atendimento, nas palestras ou 

nos grupos propostos. 

Consideramos oportuno mencionar, aqui, Boaventura Santos (2003), para quem o 

tempo linear faz parte de um tipo de compreensão que obtura outras formas de saber, outras 

experiências que não aquelas protagonizadas pelos setores julgados desenvolvidos. Sendo 

assim, os conceitos de modernização, de desenvolvimento, de progresso, estão baseados na 

lógica desses protagonistas. O que não se alinha a essa lógica é visto como “primitivo, 

tradicional, simples”. A transposição dessa lógica linear para o âmbito das políticas sociais 

remete à insistência em considerar que o ritmo de vida dos usuários é “atrasado” em relação 

ao ritmo institucional e produz-se uma suposta necessidade de que os usuários se adaptem à 

lógica institucional. A consequência mais imediata desse raciocínio implica que os usuários 
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não tenham o reconhecimento dos agentes que operam a política social, das diferentes 

estratégias de resistência e/ou sobrevivência que praticam em seus territórios de vivência. Ou 

seja, por conta dessa realidade das populações, há grande dificuldade na execução das 

condicionalidades de permanência de determinados programas ou serviços socioassistenciais. 

Assim, a direção das politicas sociais nas condicionalidades termina penalizando ou mesmo 

excluindo aqueles considerados menos “obedientes” às normas estabelecidas, que não 

raramente são os que apresentam maior grau de vulnerabilidade social. Na medida em que 

compreendemos a desobediência como uma manifestação legítima e que pode dar notícias 

sobre o funcionamento dos programas socioassistenciais, destacamos que, no nosso percurso 

tanto para entender a rua como para trabalhar nela com as pessoas que ali estão, tomamos 

algumas posições, pelo menos no que diz respeito ao que não pretendemos seguir praticando.  

Pode-se observar que a política de assistência social, embora voltada para a proteção 

social dos cidadãos brasileiros, opera mais sob mecanismos de fiscalização. Daí vem a 

punição pelo não cumprimento das condicionalidades, o desligamento do usuário do 

programa, sem criar condições de entendimento sobre as razões que levaram a esse 

descumprimento. O pressuposto em relação ao descumprimento é de que a família ou o 

sujeito não é merecedor do benefício, ou não está devidamente preparado para lidar com ele. 

Não há lugar para as particularidades ou trajetórias de vida. 

Outros fatores importantes para a compreensão do modo como vemos a rua são as 

sobreposições entre espaço público e privado. Tais sobreposições parecem fazer parte do 

cotidiano das populações mais vulneráveis, que se articula com as condições de habitabilidade 

e salubridade dos seus locais de moradia. Mais grave ainda é quando esse lugar de moradia 

passa a ser a rua, e nessa experiência os sujeitos que nela estão são tradicionalmente 

denegridos. Acontece nessa situação que pelo fato da classe burguesa não conseguir usufruir 

da rua de jeitos plurais, faz do lugar privado um lugar qualificado, tornando a rua e quem faz 

da rua morada uma ameaça.  

Uma das intenções deste trabalho é apresentar outros significados das apropriações da 

rua e por isso, convém situar uma discussão sobre público e privado apresentada por Richard 

Sennett (1998), pois ela nos ilumina sobre o que faz da rua tão tradicionalmente ser 

compreendida como algo apenas de ordem negativa. Pouco se fala sobre a rua enquanto lugar 

de encontro, de passagem para outros lugares. Ela porta um sentido que carrega uma 

estranheza que preferimos evitar, estranheza essa que comparece no espaço público.  
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Sennett (1998) compreende a concepção de “público” e “privado” como uma chave de 

entendimento sobre essa transformação básica em termos de cultura ocidental. As primeiras 

ocorrências da palavra “público” estão em referência com o bem comum na sociedade, 

“privado” foi empregado para significar privilegiados, um alto escalão do governo. Perto do 

século XVII a oposição entre “público” e “privado” era matizada de modo mais semelhante 

ao seu uso atual. “Público” significava aberto à observação de qualquer pessoa, enquanto 

privado significava uma região mais protegida da vida, definida pela família e pelos amigos.  

Na época em que a palavra “público” já havia adquirido seu significado moderno, 

portanto, ela significava não apenas uma região da vida social localizada em separado do 

âmbito da família e dos amigos íntimos, mas também que esse domínio público dos 

conhecidos e dos estranhos incluía uma diversidade relativamente grande de pessoas. 

“Público” veio a significar uma vida que se passa fora da vida da família e dos amigos 

íntimos; na região pública, grupos sociais e díspares teriam que entrar em contato 

inelutavelmente.  

Ainda segundo o autor pode-se compreender que assim como no comportamento, 

também na crença os cidadãos das capitais do século XVIII tentavam definir tanto o que era a 

vida pública quanto aquilo que não era. A linha divisória entre a vida pública e a vida privada 

constituía essencialmente um terreno onde as exigências de civilidade — encarnadas pelo 

comportamento público cosmopolita — eram confrontadas com as exigências da natureza — 

encarnadas pela família. Os cidadãos viam conflito entre essas exigências: comportar-se com 

estranhos de um modo emocionalmente satisfatório e, no entanto, permanecer à parte deles, 

era considerado em meados do século XVIII como um meio através do qual o animal humano 

transformava-se em ser social; já as condições para a paternidade, ou maternidade, e para 

amizades profundas eram consideradas por sua vez como potencialidades humanas, ao invés 

de criações humanas. 

O capitalismo do século XIX levou aqueles que detinham mais condições econômicas 

a se protegerem de todas as maneiras possíveis contra os choques de uma ordem econômica 

que nem vitoriosos nem vítimas entendiam. Gradualmente, a vontade de controlar e moldar a 

ordem pública foi se desgastando, e as pessoas passaram a enfatizar mais o aspecto de se 

protegerem contra ela. A família burguesa vai se constituindo onde a ordem e a autoridade 

eram incontestadas. Na medida em que a família se tornou refúgio contra os terrores da 

sociedade, também se tornou gradativamente um parâmetro moral para se medir o domínio 

público das cidades mais importantes. Usando as relações familiares como padrão, as pessoas 
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percebiam o domínio público não como um conjunto limitado das relações sociais, como no 

iluminismo, mas consideravam antes a vida pública como moralmente inferior. A privacidade 

e a estabilidade pareciam estar unidas na família; é em face dessa ordem ideal que a 

legitimidade de ordem pública será posta em questão.  

O capitalismo industrial estava diretamente em atividade na vida material do próprio 

domínio público. As produções em massa significavam que diversos segmentos do público 

cosmopolita começavam a adotar uma aparência semelhante e que as marcas públicas 

estavam perdendo suas formas distintivas. Contudo, ninguém acreditava que com isso a 

sociedade estivesse ficando homogeneizada; a máquina significava que as diferenças sociais 

— diferenças importantes, necessárias para se saber da própria sobrevivência, num meio de 

estranhos e em rápida expansão — tornavam-se ocultas, e o estranho, cada vez mais 

intratável, como um mistério. A produção de uma ampla variedade de mercadorias pela 

máquina, vendidas pela primeira vez numa instalação própria para o comércio de massa, a 

loja de departamentos, teve êxito junto ao público, não por intermédio dos apelos à utilidade 

ou ao preço barato, mas ao capitalizar essa mistificação. Mesmo quando se tornaram mais 

uniformes, as mercadorias físicas foram dotadas, ao serem apregoadas, de qualidade humanas, 

de maneira a se tornarem mistérios tentadores que tinham que ser possuídos para serem 

compreendidos. Marx chamou isso de “o fetichismo das mercadorias” (SENNETT, 1998). 

Assim, na medida em que uma cidade vai se homogeneizando, aqueles que não 

encontram molde — e um molde oferecido pela máquina capitalista — são dominados pela 

insegurança quanto à própria identidade, perdem as imagens tradicionais de si mesmos ou 

ainda não conseguem se definir como um novo grupo social que não possui um rótulo 

específico. Trata-se da ideia de desconhecido. E a própria ideia do desconhecido pode 

modular-se até parecer uma forma do problema do capitalismo, assim como o homem está 

distanciado de seu trabalho, também está distanciado de seus companheiros. Uma multidão 

seria um exemplo primoroso; multidões são um mal, porque as pessoas são desconhecidas 

umas das outras. Uma vez tendo ocorrido essa modulação, o que é coerente também em 

termos emocionais, quando não em termos de pura lógica, sobrepujar o desconhecido, apagar 

a diferença entre as pessoas, parece ser também sobrepujar parte da enfermidade básica do 

capitalismo. A fim de apagar essa estranheza, tenta-se tornar a escala da experiência humana 

íntima e local: ou seja, torna-se o território local moralmente sagrado. É a celebração do 

gueto. 
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Aquilo que precisamente se perde com essa celebração é a ideia de que as pessoas só 

podem crescer a partir de processos de encontro com o desconhecido. Coisas e pessoas que 

são estranhas podem perturbar ideias familiares e verdades estabelecidas; o terreno não 

familiar tem, porém, uma função positiva na vida de um ser humano. Essa função é a de 

acostumar o ser humano a correr riscos. O amor pelo gueto, especialmente o gueto da classe 

média, tira da pessoa a chance de enriquecer suas percepções, a sua experiência, e a de 

aprender a mais valiosa de todas as lições humanas: a habilidade de colocar em questão as 

condições já estabelecidas de sua vida (SENNET, 1998). 

Por meio desse breve percurso histórico, pretendemos ter dado condições de 

compreender os motivos pelos quais, em nossa sociedade, a casa é tida como ideal da própria 

sociedade brasileira onde sua moral e valores são tão engrandecidos que faz com que os 

sentimentos e moralidades presentes na rua se tornem perigosos e muitas vezes inoportunos.  

A rua tradicionalmente representa um princípio negativo no imaginário social e em 

contraposição a essa ideia recorremos a Radmila Zygouris (2013) que conta sobre a 

experiência de um analisando que a interrogou sobre sua formação, perguntou a ela qual 

escola ela pertencia dizendo que alguns amigos haviam perguntado isso e ele não sabia 

responder. “Pois bem, diga a eles que venho da escola da rua”. Foi sua resposta. 

Na experiência de análise desse jovem, ele lhe falara longamente do excesso de 

proteção amorosa de sua mãe que chegava ao ponto de proibi-lo de ir jogar futebol na rua com 

seus amigos. A rua lhe era vetada, por apresentar um perigo e por apresentar, concomitante a 

isso, um prazer, um prazer que sua mãe supunha que ia além da pelada. Na rua, segundo essa 

autora:  

 

Tinha de tudo, na rua tinha sexo, uma mistura de humanos, na rua tem política que 

não diz seu nome, a rua era o significante de uma liberdade angustiante, demais, 

para essa mãe. Sua mãe lhe proibia a rua, e eu, sua analista, lhe respondi que meu 

saber de psicanalista vinha da rua. Eu “interpretei”, sem que tivesse consciência 

disso, muitos anos depois, o que visava a proibição materna: o gozo de um saber 

que não se adquire no seio familiar. Tínhamos recém deixado para trás os anos 

1960, época em que poderíamos pensar que o futuro se decidiria na rua. À 

proibição materna da rua, enquanto perigo sexual, eu respondia pela autorização 

da rua enquanto um lugar de saber. A relação entre o sexual e o político foi assim 

estabelecida sem que o tivéssemos pensado claramente (ZYGOURIS, 2013, p.51). 
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O inconsciente não pode ser limitado ao individual, ele comparece em todos os 

campos onde se manifestam o desejo dos humanos. Concordamos com a autora em sua 

elaboração sobre o inconsciente quando ela afirma que ele não reside exclusivamente na 

língua e nas palavras que pronunciamos, assim como ele não se revela somente nos lapsos ou 

atos falhos. O inconsciente é nosso corpo que carrega todas suas potencialidades, inclusive a 

linguagem. Dessa forma, o inconsciente não é estritamente doméstico.  

Na rua, nós nos reunimos, ficamos juntos e isso pode produzir efeitos que não podem 

ser excluídos do discurso social. Lembrando que a rua também é onde as pessoas vão se 

manifestar, quando as coisas não funcionam bem. 

“A rua é a metáfora onde se mistura o político e o sexual, onde as pulsões são 

solicitadas e se lançam numa desordem amorosa, de uma espécie não repertoriada pelo 

discurso familiar e psicanalítico” (ZYGOURIS, 2013, p.53). 

Explicitadas essas dinâmicas, sobreposições, fronteiras e descompassos, esperamos ter 

apresentado diferentes compreensões sobre a rua, bem como ter deixado claro que o 

fenômeno das pessoas em situação de rua atinge uma complexidade que não se torna visível 

no campo social. Os interesses sobre “a rua” variam e na maior parte do tempo obedecem a 

interesses da ordem do capital que deixam de considerar as particularidades dos sujeitos 

implicados nessa realidade.  

Nesse sentido, do lugar de quem testemunha a execução da política de atendimento à 

população em situação de rua, esse percurso serve para deixar indicada uma inversão da 

lógica usualmente aplicada. Consideramos necessário que as peculiaridades que colhemos no 

dia a dia sirvam de direção para a formulação de outra política de Estado. 

Concluímos buscando apontar a nossa crítica aos equipamentos e serviços oferecidos, 

quando estes se referenciam a uma obediência a uma lógica que produz na relação com os 

usuários desses equipamentos um “convite” à adaptação e à resignação. Ou se adaptam ao que 

está oferecido, ou estão fora. Ao passo que, quando “escolhem” a vida fora, a vida “ilegal”, 

são responsabilizados pelo olhar que não considera que essa vulnerabilidade está sendo tecida 

e produzida pela não oferta das condições primeiras de serviços de qualidade. Nessa lógica 

perversa a metrópole paulistana representa para parte de sua população uma “não cidade” que 

não consegue acessar a cidade em si. As determinações políticas e sociais retiram as pessoas 

do lugar que consideram seu por motivos de higienização do local, por exemplo, e fazem isso 

sem considerar o impacto para a subjetividade dos mesmos.  
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Consideramos, portanto, que nesse capítulo conseguimos trabalhar ideias como 

território, a cidade de São Paulo, o centro de São Paulo, suas complexidades, contradições e 

diversidades, o “público”, a realidade dos serviços, a distância que as práticas desses serviços 

estão da complexidade “da rua” e o sedentarismo das políticas sociais. Nesse sentido, 

buscamos contribuir enfatizando a complexidade de um tema como esse, bem como salientar 

a importância de se criar novas formas de compreender a rua, seus diferentes significados e as 

diferentes apropriações que as pessoas têm dela, marcando outras posições quanto ao sentido 

de passagem entre a vida privada e o mundo exterior que a rua pode oferecer com seus lugares 

de passagem, de encontros. 

 Sem, no entanto, romantizar a vida na rua, desejamos ter contribuído para aquilo que 

deve ser problematizado no contexto de atendimento para com as pessoas em situação de rua: 

essa moralização da política pública dirigida a essa população. Ao marcar a priori a casa 

como lugar que todos devam se adequar tampona seus outros possíveis significados, como o 

de passagem para outros lugares. 

Assim, faz-se necessário agora aprofundar o problema que trata da compreensão do 

que se entende por vulnerabilidade: que condições colocam alguém numa situação vulnerável, 

e mais especificamente, vulnerável no contexto público. A condição de vulnerabilidade a ser 

trabalhada no próximo item diz da condição da rua, do que faz alguém que está em situação 

de rua ficar vulnerável. E uma questão primeira se coloca: a reinserção social para pessoas 

que estão fora. Fora do que se — com esse capítulo esperamos ter transmitido — a rua faz 

parte da cidade?  
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O QUE É UMA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA? 
 

Após apresentar o modo como compreendemos a rua, conforme fizemos no primeiro 

capítulo, consideramos necessário avançar no debate procurando entender o que é uma 

população de rua. Abrimos este capítulo com um trecho do conto “O homem do furo na mão”, 

de Ignácio de Loyola Brandão (2001), porque é imprescindível chamar a atenção para a cena 

que o conto ilustra. Ela deveria causar mais escândalo do que efetivamente acontece. O mais 

grave dessa situação é o fato que estados de exceção como esse são tidos como corriqueiros e 

naturais; ao invés de servirem de instrumento para a transformação da política de atendimento 

a pessoas em situação de rua, servem como contratempos da não execução da política social 

vigente.  

Há doze anos tomavam café juntos e ela o acompanhava até a porta. “Você está 

com um fio de cabelo branco. Ou tinge ou tira.” Ele sorriu, apanhou a maleta e saiu 

para tomar o ônibus. Faltavam doze para as oito, em três minutos estaria no ponto. 

O barbeiro estava abrindo, a vizinha lavava a calçada, o médico tirava o carro da 

garagem, o caminhão descarregava cervejas e refrigerantes no bar. Estava no 

horário, podia caminhar tranquilo. Coçou a mão, descobriu uma leve mancha 

avermelhada de uns dois centímetros de diâmetro. Quando o ônibus chegou, a mão 

coçou de novo. Agora ardia um pouco e ele teve a impressão de que no lugar da 

mancha havia uma leve depressão. Como se tivesse apertado uma bolinha muito 

tempo, com a mão fechada. 

(...) Quando chegou no escritório, o chefe perguntou o porquê do atraso. 

- Foi por causa do furo na mão. 

- Ah é? Pois vai ter um furo de meio dia no salário deste mês. Está bem? 

Não fazia mal, há quinze anos ele não tinha uma falta, um minuto descontado. Foi 

para a mesa, um pouco perturbado com o furo. Não triste, mas querendo saber o 

que podia fazer com aquilo.  

(...) Ao voltar para casa, não encontrou a mulher na porta. Na mesa havia um 

bilhete. “Não posso viver com você enquanto esse buraco existir.”  

(...) Cinco minutos depois a empregada saiu com a bolsa, dizendo até logo, não 

volto mais. Ele dormiu mais um pouco. Acordou com o silêncio da casa, os cômodos 

na penumbra, tudo desarrumado. Gostou da desarrumação. Fez café, jogou pó no 

chão, molhou tudo que pôde, derrubou o lixo. Tomou banho, jogou as toalhas, 

molhou o chão, largou o sabonete dentro da privada. Saiu. Pela segunda vez em 

doze anos saía sozinho sem ninguém para acompanhá-lo até a porta, sem a 

sensação de estar vigiado, de ter que ir e voltar ao mesmo lugar, ter que justificar 

as coisas, o dia, os movimentos. 



 

30 
 

Quando entrou no escritório, passou rápido pelo chefe, mas este não se incomodou. 

Foi direto para a mesa. Havia um paletó na cadeira. Ele colocou a maleta na mesa, 

sentou-se. Abriu a gaveta, não a encontrou arrumada como deixava todos os dias, 

no fim da tarde, os lápis selecionados por cores, os clips, borracha, papeis 

ordenados. Estava tudo remexido. Ouviu um “com licença”, levantou os olhos, 

encontrou um homem de uns trinta anos, gordo. 

- O que é? 

- Desculpe, essa mesa é minha. 

- Sua? Desde quando? 

- Me deram hoje de manhã. Era sua? 

- É minha. Onde estão as minhas coisas? 

- Num pacote com o chefe. 

Foi até o chefe. 

- O que está acontecendo? 

- Nada. Por quê? 

- Tem outro na minha mesa. 

- A mesa é da companhia. Não é sua. 

- Bom, eu ocupava aquela mesa da companhia. E agora? 

- Não ocupa mais. Você não trabalha aqui. 

- Por quê? 

- Foi sua mão. Esse buraco é inconveniente.  

A mulher tinha razão, seria preciso colocar um bandaide pra esconder o furo. Mas 

se escondesse, ficaria sem ele. E gostava daquele buraco perfeito, um círculo exato. 

Talvez até inventasse um jogo qualquer, como bolas de gude atravessando a palma 

da mão. Era uma boa ideia, podia se apresentar na televisão. 

- E o meu dinheiro? A indenização? 

- Indenização? Você foi demitido por justa causa. 

- Justa causa? 

- É proibido ter buraco na mão. Você não sabia? 

- Nunca existiu isso nos regulamentos. 

- Existe. Está no Decreto Inexistente. 

- Quero ver. 

- É inexistente. O senhor não pode ver. Passar bem. 

 

Para melhor compreendermos a relação desse conto com a política de atendimento a 

pessoas em situação de rua, é preciso primeiramente situar a aposta que fazemos junto com 

Pessanha (1995) sobre a rua como um espaço de organização de uma rede de camaradagem e 

convivência que se constitui, portanto, como um espaço para além do abandono. 
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O debate a respeito da apropriação do espaço público pela população pauperizada tem 

sido valorizado pelo poder público no Brasil nas duas últimas décadas, impondo muitas vezes 

ações dos próprios poderes locais que vão desde a expulsão sumária, internamento em 

hospitais psiquiátricos, chacinas de índios e de grupos inteiros. Essas ações são realizadas por 

desconhecidos com a conivência dos poderes locais e até mesmo pela própria força policial. 

Na falta de uma política consistente, apresentam-se nas ruas, muitas vezes, os mais variados 

segmentos sociais caritativos, que acabam realizando, com o desprendimento e boa vontade 

que lhe são próprios, a proeza de cuidar, mantendo as pessoas em um estado de indigência, 

humilhação e assujeitamento (BRITO, 2006). 

A partir da colaboração de Schuch e Gehlen (2012), nos interrogamos a respeito de 

certa tendência à essencialização do problema da rua, que está correlacionada entre dinâmicas 

que conjugam duas grandes perspectivas sobre o assunto: uma pautada pela visão de que estar 

na rua é um problema que requer intervenções e práticas de governo determinadas a suprimir 

tal fenômeno a partir da simples retirada das pessoas da rua; e outra pautada num diagnóstico 

de causalidade macroestrutural, que subentende as pessoas que estão nas ruas a partir de uma 

despossessão simbólica, como exclusivamente sujeitos da falta. 

Embora trabalhem com perspectivas de causalidade diferenciadas — a primeira por 

meio da individualização da questão e a segunda através do deslocamento para a esfera 

macroestrutural —, ambas as abordagens retiram a complexidade da agência dos sujeitos, 

tornando a rua um espaço ontológico da exclusão por excelência e entendido a partir da lógica 

das necessidades de sobrevivência. Em contraposição, a nossa intenção neste trabalho é a de 

compreender a situação de rua requerendo o direcionamento tanto das multicausalidades que 

estão na origem desse fenômeno — entre as quais devem ser incluídos processos sociais e 

históricos —, quanto o reconhecimento de que a rua é também um espaço de produções de 

relações sociais e simbólicas habitados por sujeitos com agência política que exploram o 

mundo na instabilidade do seu movimento. 

Desde a década de 1980, vem se acentuando, no Brasil, uma preocupação pública 

acerca do morador de rua e que hoje, no repertório das políticas públicas brasileiras, 

chamamos de pessoas em situação de rua (SCHUCH; GEHLEN, 2012). Esse conceito 

pretende denominar um conjunto de populações diversas que circulam pelas ruas e fazem dela 

seu lugar de moradia e existência, mesmo que temporariamente, e/ou utilizam serviços 

diversos destinados à sua proteção e à promoção de direitos. 
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Esse conceito também chama a atenção para o fato de que, mais importante do que 

buscar uma essência definidora de determinados atributos comuns às pessoas assim 

classificadas, é importante associar a construção dessa “população” a um conjunto de 

atributos definidores da noção de normalidade, bem como à criação de formas de gestão 

pública das pessoas colocadas nessa situação social para que seja possível alguma articulação 

crítica sobre o processo. Isso porque, embora populações sem paradeiro fixo, andarilhos, 

miseráveis e necessitados de ordens diversas tenham sido constantes na história do mundo, a 

forma de concebê-los e os significados da sua existência não são homogêneos, como também 

não são os próprios modos de vida, trajetórias, práticas e concepções de mundo dos sujeitos 

colocados nessa situação (SCHUCH; GEHLEN, 2012). 

Esse caráter relacional entre determinadas práticas de sujeitos e modos de sua gestão 

fica muitas vezes encoberto ou menosprezado nos esforços de intervenção sobre o assunto, 

cujo interesse principal tem sido a construção de perfis populacionais ou mesmo a busca por 

causalidades homogêneas para a situação de rua. O que se enfatiza nesses casos são atributos 

particulares e enviesados ao invés de se procurar pelas variadas mediações institucionais, 

históricas e políticas que engendram a construção dessa população como uma problemática 

social (DE LUCCA, 2007). 

Historicamente no Ocidente, a partir da modernidade, a rua passa a ser um espaço 

importante a ser governado e as políticas médico-sanitaristas e higiênicas se esforçam para 

esquadrinhar espaços, privatizar e “nuclearizar” famílias. Políticas de promoção de saúde, 

trabalho, educação e bem-estar passam a definir populações governáveis e a disciplinar 

sujeitos (SCHUCH; GEHLEN, 2012). Novos problemas surgiram, na perspectiva das 

autoridades governamentais, no que se refere às populações que teimavam em fazer da rua seu 

local de existência social, mesmo que temporariamente. Um olhar de suspeita e a classificação 

de anormalidade passaram a se evidenciar. 

Assim a experiência nas ruas passou a ser vista como um problema social e urbano; a 

premissa comum que passou a reunir agentes de instituições diversas é que a experiência de 

vida nas ruas é algo inaceitável (DE LUCCA, 2007). 

Vivemos num tempo em que a ditadura militar ficou no passado e o Estado 

democrático de direito foi instaurado. Ainda que essa afirmação possa ser problemática e 

exija uma leitura profunda, considerando suas complexidades, recortamos que ainda que 

tenhamos uma lei que deveria proteger sua população, ações arbitrárias e coercitivas 

continuam sendo realizadas pelo poder público no dia a dia das cidades. Diante desse 
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momento histórico, na questão do enfrentamento da ordem social, é imprescindível tecermos 

alianças com os movimentos sociais, fomentando a organização coletiva que possa se impor 

contra o poder hegemônico. Nesse sentido, não dar privilégio ao coletivo seria paliativo, por 

outro lado dar possibilidade à ação coletiva é possibilitar que se reconheçam enquanto sujeitos 

sociais e políticos tanto os sujeitos que estão nas ruas quanto os trabalhadores e gestores 

implicados nessa prática.  

Façamos uma contextualização do problema da criminalidade e das vidas que desviam 

da norma na “sociedade disciplinar” a partir da noção de biopolítica. Foucault (1999) analisa 

uma reforma dos sistemas penitenciário e judiciário que culmina no que chamou de sociedade 

disciplinar. Nesta, haveria uma mudança no entendimento do ato infracional que não seria 

mais um atentado contra uma lei natural, religiosa, ou moral, mas a transgressão da lei civil, o 

que coloca o criminoso na posição de inimigo do pacto social. Passa a haver, então, uma 

preocupação quanto às circunstâncias subjetivas do ato infracional, o que culmina na tentativa 

de determinação de um ‘perfil de periculosidade’, visando o controle em seu sentido 

profilático. A tentativa de disciplinarização passará a executar um panoptismo por vias 

institucionais, onde a ordem deverá ser garantida por uma série de instituições marginais ao 

judiciário — tais como a escola, os asilos, os hospitais etc. (PASSOS; BENEVIDE, 2001). 

Com essa passagem para sua forma disciplinar, a sociedade não mais seria 

caracterizada pela exclusão dos indivíduos desviantes, mas pela tentativa constante de 

enquadramento dos mesmos a uma lógica de produção. Seria um modo de vinculá-los a um 

“(...) processo de produção, de formação ou de correção dos produtores. Trata-se de garantir a 

produção ou os produtores em função de uma determinada norma” (FOUCAULT, 1974, apud 

PASSOS; BENEVIDES, 2001, p.5). Essa forma de incluir pela exclusão faz com que as 

instituições disciplinares não excluam o indivíduo do meio social simplesmente, mas apenas 

de um domínio específico, colocando-o em outro espaço onde possa controlar sua produção. 

Questão que prontamente se faz de suma importância para pensar o direcionamento do 

tratamento proposto nos serviços públicos de atendimento à população de rua. 

Então, por uma via que poderíamos classificar como biopolítica, passou-se a 

considerar a itinerância e a mobilidade como características próprias dos classificados “em 

situação de rua” e como práticas de resistência à legitimação da direção oferecida pelas ações 

governamentais. Nesse caso, a itinerância e a mobilidade não são apenas faltas a serem 

civilizadas por práticas de intervenção, mas podem expressar a “agência política” de certas 
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pessoas que não raro são consideradas “bárbaras” e “primitivas” pelas instituições estatais, o 

que os levaria à anteriormente denominada despossessão simbólica. 

Nesse sentido, qualquer intervenção relativa às pessoas em situação de rua — como a 

qualquer outro sujeito — deveria promover uma forma de subjetivação desviante da lógica 

que naturaliza o sujeito, com isso tornando possível a construção de um si-mesmo a partir das 

próprias determinações, ao invés do assujeitamento que ocorre na via contrária. Ou seja, 

deveria se contrapor às práticas de subjetivação dadas a partir de uma noção de sujeito pré-

estabelecido, naturalizado, expressão do próprio biopoder que mimetiza a vida para escapar à 

vista de que é ele mesmo que determina a forma de viver. 

Quando consideramos a agência política dessas pessoas, é preciso refletir sobre a 

possibilidade de que certos grupos desejam manter práticas autônomas em relação às formas 

normalizadas de inserção social. Sendo assim a mobilidade e a recusa ao sedentarismo podem 

significar contrariedade com certa lógica de captura das instituições presentes em nosso 

modelo de sociedade. Isso aponta para a necessidade de rever a história branca e europeia e 

pensar que determinadas populações, mais do que estarem sendo “deixadas para trás”, podem 

estar praticando uma recusa à cooptação por programas estatais nas suas lógicas de fixação e 

controle de mobilidades (SCOTT, 1998 e 2009).  

No Brasil, as primeiras iniciativas de intervenção e debate sobre esse conjunto diverso 

de pessoas foram marcadamente filantrópicas e religiosas e nesse momento essa população 

era entendida como os “sofredores de rua”. Principalmente no final da década de 1980, o 

poder público começou a articular reflexões sobre o tema e progressivamente foram se 

produzindo refinamentos das políticas de assistência social. A ruptura com a terminologia 

“sofredores de rua” para “povo da rua”, ou “moradores de rua” teve o intuito implicar um 

deslocamento da experiência da rua percebida como um sofrimento, sob a influência da ética 

cristã, para a experiência da rua tomada como um risco (DE LUCCA, 2007). 

Por “moradores de rua” pode-se entender de forma mais ampla, pessoas que vivem nas 

ruas, que extraem daí suas condições de sobrevivência e fazem dela seu espaço de abrigo e 

sociabilidade. Contudo, essa síntese encobre uma intensa disputa que versa sobre a 

mensuração e a nomeação de quem são esses “miseráveis”, que intenta dar-lhes uma cara e 

uma existência oficial. Eles não existem no IBGE, não aparecem nos censos populacionais, 

porque, tal como o nome diz, moram na rua. A luta dessas pessoas para fazer parte da 

contagem populacional lembra a luta do MDF (Movimento em Defesa dos Favelados) nas 

décadas de 1970 e 1980, que igualmente não eram contados pelo censo oficial e por isso 
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reivindicavam a inclusão das favelas e ocupações na contagem censitária do país, por meio do 

IBGE.  

Uma contagem realizada pelo Sebes (Secretaria Municipal do bem estar social) em 

1991 e que deu origem ao livro “População de rua — quem é, como vive, como é vista” 

(VIEIRA; BEZERRA; ROSA, 1992), marcou a maneira de compreender a população de rua e 

seus códigos. Nesse trabalho entende-se que a rua é figurada como um outro mundo, que 

mantém relação com o mundo “não-rua” da cidade, mas, ainda assim, um outro mundo, o 

outro da cidade. Chama a atenção o caráter de apartação entre cidade e rua, como aponta 

Barros (2007). Ainda que a autora compreenda a tentativa daquele trabalho no que se refere à 

possibilidade de acolher esse modo de vida, entende que tal pesquisa está imbuída também em 

caracterizar a população de rua em relação ao mundo do trabalho e aos processos em curso na 

sociedade. 

Barros (2007) busca compreender o viver na rua como uma opção imbuída de alguma 

positividade. A constituição de uma vida na rua e da rua pode ter uma dimensão positiva, 

afirmativa, como o estabelecimento de um modo de vida, ou seja, que traga, de alguma 

maneira, um sentido de construção de uma cultura, mas é preciso assinalar que essa 

construção parte de uma falta, de um vazio, de uma destituição. Viver de resto e, ainda assim, 

viver, coloca o problema da realidade do mundo e de sua plausibilidade para aqueles que 

vivem no limite da vida. 

A terminologia “morador de rua”, “povo da rua”, esconde uma importante 

heterogeneidade a respeito dos estilos de vida e das várias situações diferentes quanto à 

permanência nas ruas que precisavam ser dimensionadas, como fizeram Viera, Bezerra e Rosa 

(1992) a respeito de ficar, estar e ser de rua. A ruptura com a terminologia “sofredores de 

rua” para “moradores de rua”, ou “povo de rua”, significou uma mobilização política que 

visou, de um lado, atentar para o caráter situacional da experiência nas ruas e, de outro, 

combater processos de estigmatização dessa população. Vistos, em geral, como vítimas ou 

algozes, o conceito de “pessoas em situação de rua” busca reconstituir certa agência dessa 

população, apontando que o enrijecimento de uma categoria explicativa “moradores de rua” 

esconde a pluralidade dos usos e sentidos da rua. 

O lugar de rua aparece então como um lugar existencial ou simbólico, mais do que 

simplesmente definido como a priori um lugar de falta. Para falar dessa dimensão simbólica e 

de produção de relações sociais a partir da rua, Kasper (2006) propõe a atenção aos processos 

de “habitar a rua”. A rua aparece, desse modo, como um espaço de relações sociais e 
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simbólicas, as quais não se reduzem a um significado puramente pragmático de resposta a fins 

específicos (trabalho, dormitório etc.). Estar na rua não é apenas uma estratégia de 

sobrevivência ou moradia, mas um modo especifico de se constituir na existência, mediado 

por sentidos sobre a habitação e pelas tramas de relações que a circunscrevem (SCHUCH; 

GEHLEN, 2012). 

É preciso questionar a centralidade que esse ente (a rua) ocupa na produção de sujeitos 

definidos a partir de sua classificação nesse segmento populacional. Embora a procura por 

definições conceituais menos estigmatizantes e abertas à heterogeneidade dessa experiência 

social tenha sido um esforço dos agentes e das instituições implicadas na construção das 

políticas de proteção e promoção de direitos, é possível afirmar que a noção de despossessão 

continua como principal centro agregador da variedade de sujeitos constituídos em uma 

“população”.  

Afirmamos que a “população de rua” sofre efeitos de marcas que foram socialmente 

construídas e com atribuição de valores (em sua maioria, morais) que não representam as 

modalidades específicas com as quais entramos em contato com um outro ser, aceitando vê-lo 

em sua singularidade, compreendendo que o comportamento depende de como o indivíduo se 

relaciona com os outros, ou seja, que a vida individual é atravessada pela presença e 

influência do outro. 

Nesse sentido, retomamos o fragmento do conto trazido no início deste capítulo com a 

intenção de articulá-lo com o conceito de muçulmano discutido por Agamben a fim de 

afirmarmos um posicionamento dentro da psicanálise que compreenda o paradigma do qual a 

“população de rua” está inserida. Agamben (2008) trabalha o conceito de campo de 

concentração como paradigma político, pois estar inserido no campo significa estar, ao 

mesmo tempo, dentro e fora do sistema soberano: dentro, porque está inserido nas regras e na 

lei, e fora, pois nenhuma lei é aplicável no campo de concentração. Está inscrita no “decreto 

inexistente”. Para o autor, o campo de concentração não é apenas uma aberração da 

modernidade, mas o paradigma fundamental da biopolítica, que tem os regimes totalitários 

como sua manifestação.  

A desumanização, que ocorre especificamente no campo de concentração, gera uma 

figura chave para o pensamento de Agambem, o muçulmano
3
, que é aquele que, nos campos, 

                                                           
3
 Não abordaremos nesse trabalho a discussão a respeito do termo cunhado por Agambem. Contudo, deixamos 

indicado que existem problemáticas quanto ao seu uso e recortamos que a explicação mais provável remete ao 

significado literal do termo árabe muslim, que significa quem se submete incondicionalmente à vontade de 
Deus, e está na origem das lendas sobre o pretenso fatalismo islâmico, bastante difundidas nas culturas 
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chegou a um estado de tal decrepitude existencial que se hesita chamá-lo de vivo e se hesita 

chamar sua morte de morte; é a figura limite entre humano e inumano. Em relação ao conto 

apresentado, aqueles que têm o furo na mão e aqueles que não o têm. 

Para Rosa, Vincentin e Catroli (2009), os muçulmanos tinham condição de incomodar 

aqueles que, na mesma situação, procuravam a vida e não a morte lenta. Eles eram portadores 

de um futuro que incluía a todos, uma vez que estar no campo de concentração significava 

sucumbir em uma questão de tempo. Eles causavam uma estranheza que lembra os sujeitos 

excluídos na realidade social brasileira (ROSA; POLI, 2009 apud ROSA; VINCENTIN; 

CATROLI, 2009). Estes não habitam os campos de concentração do nazismo, mas circulam e 

vivem segundo os interesses do capital, nos espaços pauperizados das periferias e das favelas 

das grandes cidades. Na perspectiva de Freud (1919/1972 apud ROSA; VINCENTIN; 

CATROLI, 2009), se aproximam de serem os estranhos, trazendo à tona o que deveria 

permanecer oculto. Esses sujeitos que estão circunscritos num espaço de 

visibilidade/invisibilidade, para que não denunciem, com sua mera presença, o furo, a lacuna 

que existe em todo ato de governar e de regular as civilizações.  

Os estranhos são a prova. No caso aqui a “população de rua” é uma prova. São aqueles 

que o capitalismo contemporâneo induz a apagar, fazer calar, produzindo a ilusão de que são 

anônimos, inexistentes, imersos num cenário desértico da mais completa dessubjetivação do 

social (CATROLI, 2008 apud ROSA; VINCENTIN; CATROLI, 2009). Concluímos 

apontando que essa desumanização presente na política contemporânea que, como dito 

anteriormente, consiste em desqualificar o outro pelo olhar que sustenta sobre ele, pela forma 

como fala sobre ele, tornando aquilo que não compreende como uma ameaça, é importante de 

ser retomado e compreendido para que possamos elaborar intervenções na prática de trabalho 

junto a essa população.  

  

                                                                                                                                                                                     
europeias já a partir da Idade Média (com essa inflexão depreciativa, o termo se encontra com frequência nas 
línguas europeias, especialmente em italiano). (AGAMBEN, 2008)  
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CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE RUA NA CIDADE DE SÃO PAULO 
 

É triste que o seu país seja hoje notícia em todo o mundo por tão desumanas razões. 

É certo que medidas estão a ser tomadas. Mas elas mostram-se insuficientes e, 

sobretudo, pecam por serem tardias. 

(...) Podemos ainda reverter esta dor e esta vergonha em algo que traduza a 

nobreza e dignidade dos nossos povos e das nossas nações. Como artistas e 

escritores queremos declarar a nossa disponibilidade para apoiar a construção de 

uma vizinhança que não nasce da geografia, mas de um parentesco que é da alma 

comum e da história partilhada. 

Maputo, 17 de Abril de 2015. 

Mia Couto, Presidente da Fundação Fernando Leite Couto 

 

Neste momento, consideramos importante situar o leitor na literatura que se pode 

encontrar sobre o tema de crianças e adolescentes em situação de rua. Procuramos investigar 

aqui quais são e como se apresentaram os primeiros estudos sobre crianças e adolescentes em 

situação de rua na cidade de São Paulo, quais as instâncias sociais que se preocuparam em 

produzir algum saber acerca desse fenômeno e quais são as diferentes direções políticas para 

o atendimento a essa “população”, considerando, portanto, o contexto de produção dessas 

diretrizes.  

Inicialmente foi considerado, neste trabalho, crianças e adolescentes como objeto 

específico de estudo. Contudo, durante o estudo e a elaboração do nosso tema, pudemos 

compreender que o mesmo lugar de marginalidade dado àqueles que vivem na rua pode ser 

ocupado tanto por crianças quanto por adultos e idosos, bem como os mais diversos sujeitos. 

Acreditamos que os motivos pelos quais essa diversidade muitas vezes não fica evidente estão 

relacionados ao olhar que é frequentemente construído sobre a rua já abordado no primeiro 

capítulo. Aproveitamos para afirmar que as propostas de intervenção prática podem e devem 

ser tão diferentes quanto o são as pessoas nessa situação.  

A especificidade sobre esse público e o acúmulo de discussões que as pesquisas trazem 

sobre esse tema foram condição para avançarmos na reflexão sobre aquilo que a rua — e as 

pessoas que estão nela — nos convocam a pensar. Nesse sentido, situaremos a trajetória de 

estudo/pesquisa com crianças e adolescentes em situação de rua em São Paulo e mais tarde 

avançaremos com relação às condições de um trabalho na rua.  

Começamos nos apoiando, com Ribeiro e Ciampone (2002), num entendimento que 

trata a questão da criança em situação de rua como um fenômeno social resultante da história 
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e da política econômica e social do Brasil. Trata-se de uma questão que é da responsabilidade 

do Estado em parceria com a sociedade. 

Essas autoras destacam um discurso de 31 de maio de 1990, proferido pelo então 

presidente Fernando Collor de Mello que registra um marco histórico em prol da criança 

brasileira, fruto de uma acirrada luta política. Nesse momento era estimulada a participação da 

sociedade civil que culminou na implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA). 

Em 1989, a ONU aprovou a Convenção dos Direitos da Criança, colocando a criança 

como sujeito de direito e como cidadão privilegiado, dentro do princípio da proteção integral. 

Seguindo essa nova orientação, no Brasil, em 1990, como decorrência de discussões em 

âmbito nacional, foi aprovado o Estatuto da Criança e do Adolescente (CONDECA, 1996 

apud MARTINS, 2002). 

Martins (2002) coloca que a sociedade civil, por meio das organizações não 

governamentais (ONGs) e de algumas entidades governamentais, vieram se articulando com o 

intuito de encontrar recursos e soluções para transformar o quadro de desigualdade social e 

econômica das crianças e das suas respectivas famílias. O entendimento desse autor parte da 

possibilidade de engajamento dessas organizações e das lutas políticas partidárias em defesa 

da criança e coloca que isso é determinante nos quadros de mudança dessa realidade. Do 

ponto de vista governamental, a solução desse problema reside em rever as prioridades a que 

se destina o orçamento público. Assim, é necessário aumentar a parcela dos orçamentos 

nacional e regional que vêm sendo, de modo restrito, destinados à saúde e a educação. Do 

ponto de vista dos cidadãos, é de fundamental importância que as pessoas que trabalham mais 

diretamente com essas crianças e adolescentes se envolvam numa participação que transcenda 

o âmbito da assistência. É preciso um maior engajamento nas diversas possibilidades de 

atuação a favor da criança em situação de exclusão social.  

Ao revisar estudos sobre crianças em situação de rua pode-se encontrar num primeiro 

momento, artigos abordando o tema em vários periódicos e relatórios técnicos (APTEKAR, 

1991; CARRIZOSA; POERTNER, 1992; COSGROVE, 1990; LUSK, 1992; OLIVEIRA; 

BAIZERMAN; PELLET, 1992; UNICEF, 1991, l993 apud MARTINS, 2002) sendo que a 

maior parte deles retrata países em desenvolvimento, sobretudo na América Latina. 

Procurando ver como estas crianças e adolescentes vêm sendo categorizadas, Martins 

(1996) revisa a literatura e encontra como ponto inicial a definição elaborada pela Inter-NGO 
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(1983, apud MARTINS, 1996) e usada, também, pelas Nações Unidas (ICCB, 1985, apud 

MARTINS, 1996): 

Uma criança de rua é qualquer menino ou menina que não alcançou a idade adulta 

e para quem a rua (no senso mais amplo da palavra, incluindo casas abandonadas, 

terrenos baldios, etc.) tornou-se sua habitual fonte de vida e que é inadequadamente 

protegida, supervisionada ou orientada por adultos responsáveis (p. 36). 

Segundo Martins (2002), crianças e adolescentes de rua vêm sendo estudados de 

forma sistemática desde a década de 1970. Encontramos na literatura inúmeros personagens 

que fazem referência a esse “estilo de vida”, como em Oliver Twist e Capitães de Areia. 

Contudo, somente após 1979 encontram-se trabalhos acadêmicos tratando do tema 

(FERREIRA, s/d; MERMET, 1995; RIZZINI; RIZINNI, 1996; VALLADARES, 1988, apud 

MARTINS, 2002). 

Segundo Martins (2002), essas produções apresentam dois dados importantes: o 

primeiro, que diz respeito a dados impressionantes, é que existem 80 milhões de crianças em 

situação de rua no mundo, 40 milhões delas vivendo na América Latina, e dessas 40 milhões, 

metade vivendo em nosso país. O segundo ponto é que há uma falta de padronização do que 

sejam crianças e adolescentes em situação de rua, falta essa que faz com que tenhamos os 

números mais variados, pois na maioria das vezes, conta-se como crianças e adolescentes em 

situação de rua todas as crianças pobres.  

Em 1986, o UNICEF apresentou nova tipologia, composta de três itens sobre o que 

são crianças e adolescentes em situação de rua. A distinção entre os itens nessa tipologia diz 

respeito ao contato familiar que a criança tem, de forma que temos: a) crianças trabalhando na 

rua, mas vivendo com sua família; b) criança na rua com suporte familiar; c) criança de rua, 

funcionalmente sem suporte familiar. 

Assim sendo, num primeiro momento contamos com a simples constatação da 

presença de crianças em situação de rua e fora do controle das famílias ou adultos para, num 

momento posterior, passarmos a uma tipologia baseada no contato familiar.  

É sabido que estas crianças não estão simplesmente perambulando o dia todo pelas 

ruas, mas sim usando esse espaço para a busca de uma renda, via trabalho. Outros autores 

procuram descrever as crianças e adolescentes em situação de rua, sem a preocupação de 

formar uma tipologia, mas salientando que a situação de pobreza, por si só, não caracteriza a 

condição de criança e adolescente em situação de rua. (CARRIZOSA; POERTNER, 1992; 

OLIVEIRA, BAIZERMAN; PELLET, 1992; WILLIAMS, 1993, apud MARTINS, 2005). 
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Em contraposição a essa tendência, Cosgrove (1990 apud MARTINS, 2002) considera 

que as primeiras definições de crianças e adolescentes em situação de rua vieram dos 

trabalhos norte americanos sobre os sem teto (homeless) e andarilhos (runaways), já que esses 

têm em comum com as crianças e adolescentes em situação de rua a interação do indivíduo 

com o meio ambiente social imediato. A partir dessa perspectiva, o autor propõe que crianças 

e adolescentes em situação de rua sejam estudadas apoiando-se em duas dimensões: a pessoa 

e o meio. A família, nessa compreensão, passa a servir como indicador de meio social e 

comportamentos aceitos pela comunidade.  

Ainda sobre o ponto de origem destas crianças e adolescentes, recorremos ao trabalho 

de Aptekar (1996), que, usando relatos do UNICEF de 1990, mostra que existiam cerca de 

369 milhões de crianças e adolescentes pobres, abaixo de 15 anos, nas cidades dos países em 

desenvolvimento, e também que as contagens e censos, feitos nas grandes cidades, mostravam 

que os números desses indivíduos que usavam o espaço da rua como sobrevivência era muito 

pequeno.  

Aptekar enumera três hipóteses para a origem de crianças em situação de rua: a 

pobreza, a violência doméstica e a modernização da própria sociedade. É importante 

considerar que para a compreensão desse fenômeno, é preciso ter em mente que cada hipótese 

tomada isoladamente, não responde à totalidade das questões que se apresentam. Em 

publicação de trabalhos sistemáticos, caso considerarmos unicamente o fator da pobreza, 

encontramos um número muito restrito de crianças e adolescentes que usam o espaço da rua 

para a busca de sustento próprio e para a família (MARTINS, 1996; RIZZINI; RIZINNI, 

1996; ROSEMBERG, 1994, apud MARTINS, 2002). Esse fato nos obriga a questionar a 

pobreza como única responsável pela situação desses indivíduos. Outra hipótese explicativa 

tem sido a violência doméstica, aliada ou não à pobreza, violência que pode vir de pais ou 

responsáveis mentalmente enfermos, usuários de drogas lícitas e/ou ilícitas ou resultante de 

condições de vida desfavoráveis. Ainda outra hipótese tem sido considerada: a questão da 

modernidade, que tem sido vista pelo impacto das transformações que todas as culturas estão 

sofrendo, como o crescente aumento da população da cidade, em detrimento do campo e a 

diminuição do número de emprego em função da utilização de novas tecnologias (MARTINS, 

2002). 

Como podemos observar até aqui, a formalização do conceito de crianças e 

adolescentes de rua é objeto de discussão entre os vários pesquisadores desse tema, aspecto 

que mostra a complexidade envolvida nessa formalização. Alguns autores propõem a 
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diferenciação conceitual entre crianças de rua e crianças na rua (BANDEIRA, KOLLER, 

HUTZ; FORSTER, 1994; RAFFAELLI, 1996, Apud CAMPOS et al, 2000) com o intuito de 

evitar problemas metodológicos.  

O primeiro grupo (crianças de rua) seria composto por meninos e meninas, assim 

como adolescentes que não possuem vínculo familiar, ou seja, que abandonaram ou foram 

abandonadas pela família e para as quais a rua representa local de moradia, trabalho, lazer e 

relações afetivas. O segundo grupo (crianças na rua) é constituído por aqueles que ficam 

grande parte do dia nas ruas, trabalhando, pedindo esmolas e brincando, utilizando os recursos 

obtidos para a sobrevivência própria e da família.  

Na análise realizada por Kruger e Donald (1996, apud CAMPOS et al, 2000), a 

flexibilidade e habilidade das crianças na/da rua para sobreviver resultam da necessidade de 

adaptar-se a condições adversas, o que pode levar a estratégias “oportunistas” (mentir e 

enganar) ou a respostas pouco adaptativas (intoxicar-se, fugir, adotar crenças pouco 

realísticas) prejudiciais ao seu desenvolvimento.  

Contudo, é necessário questionar também o que essa suposta falta de adaptação 

significa, bem como as estratégias para viver e sobreviver numa sociedade como a nossa. A 

partir do trabalho desenvolvido com esses meninos e meninas nas ruas compreendemos outras 

chaves de entendimento para as colocações trazidas por esse autor. Por meio da escuta, 

pressupomos sempre um sujeito como interlocutor, isso significa dizer que por meio desse 

dispositivo da escuta, buscamos sair de um olhar “clichê” ou de “vitimização” ou mesmo do 

“resto” que essas pessoas são corriqueiramente colocadas, destacando a possibilidade de 

enxergar as potências desse lugar e escutar também os diferentes recursos utilizados por 

alguém que vive nas ruas, deflagrando ao invés de uma falta de adaptação, um 

questionamento sobre a forma como vivemos no mundo de hoje, possibilitando, dessa forma, 

quebras de estereótipos tradicionalmente negativos com relação a essa população.  

Alguns estudos (APTEKAR, 1996, KOLLER; HUTZ, 1996; RAFAELLI, 1996, apud 

CAMPOS et al, 2000) indicam que a visão negativa sobre essa população vem mudando ou 

sendo amenizada nos últimos anos. Aptekar (1996) identifica mudanças nos estereótipos 

negativos sobre essas crianças e adolescentes — antes vistos como delinquentes, viciados ou 

perturbados mentalmente, embora não concordemos com esse apontamento, acreditamos ser 

importante deixar a indicação de outros pontos de vista sobre o tema, também no esforço de 

reconhecer a mobilização política que visa combater processos de estigmatização dessa 

população. 
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Hutz e Koller (1997, apud CAMPOS et al, 2000) chamam a atenção, por outro lado, 

para a lacuna de pesquisas existentes com essa população, o que, sem dúvida, dificulta uma 

avaliação mais precisa de possíveis problemas e sequelas nas crianças que vivem essa 

condição. Para Rafaelli (1996, apud CAMPOS et al, 2000), a percepção que se tem dessas 

crianças como problema social vem sendo direcionada para uma maior preocupação com o 

impacto da situação de vida sobre o seu desenvolvimento enquanto sobreviventes que buscam 

um caminho possível e viável para chegar à idade adulta. 

A maior parte das pesquisas sobre as crianças e adolescentes da/na rua têm focalizado 

as condições objetivas e de saúde dessa população mais do que o seu funcionamento 

psicológico (RAFAELLI, 1996 apud CAMPOS et al, 2000), verificando-se, também, certa 

escassez de análise de procedimentos que envolvam a abordagem com essa população 

(ROSEMBER, 1996 apud CAMPOS et al, 2000). Em parte, isso pode estar ocorrendo em 

função da dificuldade de coleta de dados (APTEKAR, 1996), mas também, possivelmente, 

em função da preocupação com o dimensionamento e caracterização geral dessa população 

como etapa prévia de outros estudos. De todo modo, a literatura psicológica no país não tem 

registrado estudos tomando as habilidades sociais como temática junto a essa população, 

provavelmente porque o interesse por essa área ainda é historicamente recente entre nós.  

Alguns estudos (HUTZ; KOLLER, 1997, BANDEIRA, KOLLER, HUTZ; FORSTER, 

apud CAMPOS et al, 2000) produziram questões que apontam para as condições 

diferenciadas de desenvolvimento pessoal e interpessoal das crianças e adolescentes em 

situação de rua. Essas condições certamente interferem em suas possibilidades de ascensão 

social e de superação da situação em que se encontram (SWART-KRUGER; DONALD, 1996 

apud CAMPOS et al, 2000). Outros estudos (APTEKAR, 1996; HUTZ; KOLLER, 1997 apud 

CAMPOS et al, 2000) as caracterizarem como resilientes no desenvolvimento de vários 

aspectos sociais. Provavelmente em função dos perigos e riscos a que estão sujeitas as 

crianças em situação de rua, os dados sugerem que essa população desenvolve um conjunto 

significativo de habilidades interpessoais que parece contribuir para a eficácia, pelo menos em 

curto prazo, das estratégias de sobrevivência que utilizam. Paralelamente, parecem ser mais 

escassas as oportunidades de desenvolver habilidades de expressar sentimentos positivos, 

lidar com críticas e chacotas e controlar a agressividade, segundo os autores supracitados. 

É preciso destacar que compreendemos o exame de categorias desse campo, como por 

exemplo: agressividade, impulsividade, irracionalidade, ódio, como algo que envolve decisões 

morais. Seguimos numa direção contrária, convidando o leitor a considerar outros 
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significados existentes acerca do que implica politicamente essas posições. Em outras 

palavras, não compartilhamos os ideais morais de nossa civilização por considerar que 

estamos numa sociedade cada vez mais produtora de sujeitos pausterizados, equilibrados em 

sua pusilanimidade. Preferimos examinar esses afetos compreendendo que eles, como outros, 

aparecem a partir de seus diferentes contextos e consideramos equivocado fazer um uso 

apressado de superposições que podem levar o sujeito a uma patologia produzida em nome de 

uma ciência. Consideramos, inclusive, que sentir raiva, agressividade, ódio é imprescindível e 

deve ser, portanto, positivado. É preciso que esses afetos também compareçam para que 

aconteçam avanços, progressões e a constituição de nossa subjetividade. Segundo Dias 

(2012),  

O ódio comparece promovendo uma dialetização da imagem por via do significante. 

O ódio, em termos de experiência psicanalítica, não é apenas o querer mal ao seu 

semelhante, como o moralismo ocidental apregoa. Não, o ódio é um fator de 

presença do sujeito, porque, na medida em que se destaca esse elemento significante 

da imagem, aquela constituição unitária é afetada e o sujeito é levado a ter de 

colocar um elemento novo no lugar (DIAS, 2012 p.41).  

 

Concordamos com esse autor na medida em que ele apoia e sustenta, a partir da 

psicanálise, a compreensão desses afetos como marcas humanas, sublinhando seus percursos e 

percalços que retiram desses conceitos a ideia taciturna que sempre os recobrem e os 

circunscrevem somente a uma categoria destrutiva.  

Pode-se afirmar que se trata de crianças e adolescentes aos quais as oportunidades de 

uma “vida normal” e de realização pessoal estão sendo negadas pelo processo de exclusão que 

caracteriza a atual conjuntura social brasileira. A solução desse problema exige intervenção 

sobre seus múltiplos determinantes, desde mudanças na política econômica (MACIAL, 

BRITO; CAMILO, 1997 apud CAMPOS, 2000) à implementação de projetos sociais e 

educacionais de atendimento (BANDEIRA; KOLLER; HUTZ; FOSTER, 1996 apud 

CAMPOS, 2000). 

Para além das dificuldades impostas pela necessidade mais urgente de obter recursos 

para a sobrevivência, a garantia do direito à educação esbarra nas poderosas restrições 

inerentes ao sistema escolar, como a insuficiência de escolas, a entrada tardia, as taxas 

elevadas de reprovação e a intensa evasão (CUNHA, 1980 apud CAMPOS et al, 2000) 

aliadas à ineficiência de um processo educativo que ignora a realidade das crianças e 

adolescentes em situação de rua. Como argumentam Bandeira, Koller, Hutz e Forter (1994 



 

45 
 

apud CAMPOS 2000), elas não são escolarizadas também porque o discurso da escola está 

muito distanciado de sua realidade. As cartilhas têm propostas ingênuas para o seu 

amadurecimento, os professores falam de valores, como bem e mal, honestidade e 

desonestidade, que são relativos e circunstanciais para essa população e a escola faz 

exigências de comportamento (hábitos de higiene, postura e obediência) bastante diferentes 

daqueles construídos pela cultura do contexto em que vivem (BANDEIRA et al, 1994, apud 

CAMPOS et al 2000). 

Ribeiro (2003) apresenta uma compreensão sobre a rua equiparando-a a uma “sereia”. 

Para a autora, a rua, do modo como está constituída nas grandes cidades, não é um espaço que 

propicia um desenvolvimento sadio à criança. Nela há muitos perigos. Se por um lado a 

criança aprende a ser “maliciosa e esperta” para se defender das mais distintas formas de 

violência, por outro, aprende que ninguém é digno de seu afeto, nem ela mesma. A vivência 

na rua leva a criança a ver o mundo acinzentado. A criança não vive o mundo do faz-de-conta. 

Desde a tenra idade, descobre que Papai Noel não existe. Ela tem pressa de tornar-se adulta 

porque sabe que é o requisito necessário para adquirir habilidades que a tornarão 

independente. Ela perde o que há de mais importante na infância: a fantasia.  

Ressaltamos que na nossa experiência de atendimento para com as crianças e 

adolescentes em situação de rua, diferentemente dessa autora, compreendemos que a fantasia 

comparece na infância. Essa informação se justifica quando testemunhamos as diferentes 

brincadeiras que elas são capazes de inventar com o cenário que se apresenta a elas. 

Consideramos importante refletir que essa é uma infância produzida a partir das 

possibilidades do contexto que a rua pode oferecer, e se questionar a respeito de como as 

crianças e adolescentes brincam nas ruas é muito diferente de afirmar que elas não brincam, 

não fantasiam.  

 A criança em situação de rua não difere da criança que vive com sua família e 

frequenta a escola. No que se refere às características universais próprias de cada estágio de 

seu desenvolvimento, é tão criança como outra qualquer. No entanto, ela tem experiências 

muito peculiares que a tornam diferente das demais. Por viver em condições adversas ao seu 

pleno desenvolvimento, passa a ser constituída como “grupo de risco”. Isso significa que ela 

integra uma parcela da população que é carente das condições básicas (de saúde, educação, 

moradia e alimentação) para se desenvolver (RIBEIRO, 2003). 

Para contribuir com a discussão acerca dos impasses da rua, recorremos a Moura 

(1999), que compreende que as dinâmicas das ruas oferecem ao observador, em relação a 
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crianças e adolescentes, um rol infinito de possibilidades relacionadas ao perigo: a 

possibilidade de atropelamento, a aprendizagem e prática da mendicância, vadiagem, 

delinquência e criminalidade. A autora afirma que em fins do século passado e início do 

século XXI, a rua, além de ser sede do dinamismo do setor terciário, de testemunhar o 

desenvolvimento das indústrias no ritmo dos operários a caminho do trabalho, bem como o 

peso da economia informal, é espaço social dos mais ativos nos bairros paulistanos. Nos 

bairros mais pobres, é na rua que se reproduzem as brincadeiras entre as crianças, a conversa 

e também as brigas da vizinhança. Mas a rua é também espaço do ócio, do comportamento 

visto como anormal, espaço do crime, onde se reproduzem formas de sobrevivência tidas 

como verdadeiramente marginais, onde as misérias sociais estão em permanente exposição. É 

o espaço no qual a ordem estabelecida tem que lidar com sua própria vulnerabilidade: o 

ambiente das ruas. Dessa forma a rua vai adquirindo uma identidade perversa, associada ao 

crescimento da cidade. O aumento considerável dos desocupados, a grande incidência dos 

pequenos crimes, bem como a onda de violência cotidiana, gera insegurança e 

consequentemente a reivindicação da ampliação do contingente policial paulistano. Termos 

como ociosidade, vício, delinquência, crime, transformam-se, de fato, em palavras 

corriqueiras nas ruas. São, em certa medida, termos redutores da realidade das ruas, porque 

aglutinam e ao mesmo tempo excluem uma extraordinária gama de personagens que se 

inserem na sua própria dinâmica de forma diferenciada. A rua é também palco para o qual a 

pobreza ganha visibilidade e os limites que a separam do crime a da delinquência são muito 

tênues. 

Encontramo-nos diante de um impasse: a presença de crianças e de adolescentes nesse 

controvertido painel de comportamentos dissonantes em relação aos padrões de comportamento 

burguês socialmente estabelecidos e aceitos não só resiste aos novos horizontes filantrópicos e ao 

aprimoramento do controle social que emana do Estado, mas parece se tornar cada vez mais 

acentuada, seguindo seu curso de forma inexorável e expondo as contradições sociais em cada esquina 

(MOURA, 1999). 

A história das ruas nos faz pensar então numa verdadeira estratificação da exclusão 

social, na qual os personagens da rua ou ocupam os mais ínfimos degraus, ou são lançados à 

chamada marginalidade. É construído então um certo modo de concebê-los: enquanto 

marginais, simbolizam a negação dos valores estabelecidos, catalisadores que são de 

comportamentos e atitudes que não só não devem ser imitados, mas erradicados. Tipos de 

comportamento que o Estado, ao voltar o olhar para as ruas e seus "marginais", usa de forma 

ambivalente: esse mundo cheio de "desvios" legitima o controle social muitas vezes 
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extremado que o Estado busca fazer incidir sobre a sociedade e permite reforçar — num 

processo de mútuo esclarecimento — os padrões de comportamento tidos como socialmente 

aceitáveis (MOURA, 1999). 

No caso da criança e do adolescente, a realidade das ruas é o avesso de um sentimento 

da infância e da adolescência que se pretende absoluto, de representações que, elaboradas 

sobretudo em torno da criança, resultam na construção de uma identidade que exclui o mundo 

do crime, da delinquência, da prostituição, da vadiagem, da mendicância. A República Velha 

já registra o uso da palavra "menor" para designar a criança e o adolescente, terminologia 

associada à idade e não imbuída, até o limiar da década de 1920, do sentido que depois 

acabou por adquirir — indicativo da situação de abandono e marginalidade, definidor da 

condição civil e jurídica — e que persiste atualmente. Basta lembrar que crianças e 

adolescentes frequentemente aparecem, nesse período, sob a terminologia redutora de 

"menores", enquanto critério etário designativo, mas que indica também a visão sobre essas 

crianças adolescentes e jovens, cujas vidas são consideradas indesejável, intolerável, “menor”. 

Na verdade, sob o olhar normatizador que se institucionaliza com a República Velha, 

identifica-se uma clara resistência em aceitar e conviver com um tipo de infância e de 

adolescência que se distancia drasticamente de um imaginário que se presume consistente. 

Estado, médicos, juristas, classes trabalhadoras e imprensa em geral veem com apreensão a 

criança e o adolescente que desfrutam da convivência das ruas. Essa postura que, em última 

instância, acena com a interdição do espaço público a crianças e adolescentes, é 

simultaneamente resultado e reforço de um sentimento da infância e da adolescência já 

profundamente arraigado (MOURA, 1999). 

A identidade da criança e do adolescente é construída, no entanto, a partir de 

elementos que incorporam o idílico e a relação com o sagrado, a partir de características como 

temeridade, imprudência, fraqueza e fragilidade, bem como a partir da ideia de futuro da 

pátria em gestação. A relação com a criança é concebida, assim, como sendo permeada por 

sentimentos positivos como amor, ternura, alegria de viver. Paralelamente, a referência ao 

"angelical" introduz elementos do sagrado aos atributos da infância. 

Não é, portanto, surpreendente que a associação entre criminalidade, delinquência, 

prostituição e infância/adolescência mobilize os vários setores da sociedade, sobretudo à 

medida que o olhar que se debruça sobre a criança e o adolescente, nesse momento, distingue-

os acima de tudo como o futuro de uma pátria em gestação. Vistos principalmente na 

qualidade de adultos em formação e, portanto, numa projeção futura, crianças e adolescentes 
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não devem ficar expostos às influências do meio pernicioso das ruas, à deriva pela cidade, 

mas devem ser resgatados do mundo da marginalidade social, recuperados, transformados em 

elementos socialmente sadios, produtivos (MOURA, 1999). 

Interessante notar que a identidade construída em torno da criança e do adolescente 

tende a reforçar a ideia da influência do meio social, e é por ela reforçada. A inserção dos 

“menores” no mundo da mendicância, da vadiagem, da delinquência, da prostituição, do 

crime, projeta-se socialmente enquanto prova incontestável de que a criança e o adolescente, 

em função de suas características, são passíveis da influência do meio no qual convivem. Por 

outro lado, essa influência, tida como comprovada, reforça a imagem que associa a criança à 

imprudência, à temeridade, à fraqueza, à fragilidade, à ingenuidade. Por isso, a proposta de 

saneamento moral das ruas e de isolamento da criança e do adolescente da convivência nesse 

espaço. Alguns ainda argumentam que não basta isolar das ruas, confinar simplesmente: é 

preciso corrigir, disciplinar, “educar”. 

A identidade da criança e do adolescente recorta-se no mundo dos adultos enquanto 

relações de fraqueza, fragilidade, remetendo, portanto, à necessidade de proteção, tutela e 

cuidados permanentes emanados do mundo dos adultos. Mesmo a ideia de futuro da pátria — 

por meio da qual o menor se define sob o ângulo das determinações capitalistas — legitimam 

o teor das relações de poder que se reproduzem no universo da família, no mundo do trabalho, 

no mundo visto como socialmente marginal, que na maior parte das vezes têm, na violência, 

um denominador comum. Dessa forma, a identidade da criança e do adolescente, nesses 

termos, aponta para um considerável “fechar os olhos” diante dos termos nos quais se 

reproduzem as relações de idade nas primeiras décadas republicanas e nos perguntamos se 

àquilo que está atribuída a infância não tem correspondência imaginária com aquilo que é 

tecido e produzido sobre pessoas em situação de rua de uma forma mais ampla. Acreditamos 

que, para o sujeito em situação de rua, é apresentada uma infantilização que o desqualifica e 

que não o reconhece em suas peculiaridades, reduzindo o desejo das pessoas às suas meras 

necessidades. A “marginalidade” que é pressuposta sobre as pessoas que estão nas ruas chega 

muito antes do sujeito que se apresenta.  

Assim, tivemos como intenção neste capítulo apresentar diferentes dados e leituras 

para a compreensão da experiência de crianças e adolescentes em situação de rua bem como 

as diferentes dinâmicas de funcionamento presentes nesse cenário, tomado de forma tão 

homogeneizada. Pretendemos ter esclarecido também que o imaginário construído para 
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alguém “de rua” tampona a possibilidade de existência desse sujeito em qualquer outra marca 

que ele deseja construir para si. 

 É por esse motivo que traremos no próximo capítulo a síntese de um encontro entre 

profissionais que atuavam diretamente com crianças e adolescentes na região central de São 

Paulo. Esse encontro é resultado de diferentes ações e estratégias de atuação formuladas pelos 

atores que compõe a rede psicossocial e que permitiu que a escuta do outro e o fazer com 

fossem possibilidades de elaboração de narrativas que pudessem construir outras marcas para 

essas pessoas, marcas que vão além dos estigmas e preconceitos tão comumente atribuídos a 

elas.  
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PARTE 2:  

UMA EXPERIÊNCIA NO CAMPO: EXÚ-ARTE 
 

 Situaremos um encontro realizado nos territórios de atuação de profissionais que 

trabalhavam com crianças e adolescentes em situação de rua na cidade de São Paulo, porque 

ele esclarece, de modo a dar uma fotografia para o leitor, as questões com as quais nos 

deparávamos e as saídas possíveis encontradas por esse grupo. Acreditamos que com esse 

breve percurso possamos convidar o leitor a conhecer esse cenário, para depois 

desenvolvermos as condições para uma clínica na rua.  

Esse encontro teve sua origem a partir da necessidade de um alinhamento prático e 

conceitual a respeito do trabalho desenvolvido nas ruas com crianças e adolescentes na cidade 

de São Paulo. Participaram desse encontro os trabalhadores da ponta da rede psicossocial.  

É importante lembrar que, antes desse momento de encontro, havia outros espaços de 

discussão, onde já trabalhávamos as questões apresentadas pelos territórios de atuação desses 

profissionais. Refiro-me aqui ao PIVALE (Projetos integrados do Vale do Anhangabaú) que é 

um fórum organizado pelos trabalhadores a fim de discutir o acompanhamento dos jovens que 

circulam e vivem nas ruas, especificamente na região central de São Paulo. Esse fórum tem 

por objetivo não duplicar os atendimentos, uma vez que temos uma realidade cada vez mais 

fragmentada e que dá notícias de seu funcionamento no trabalho em rede. 

Levando em consideração as queixas dos trabalhadores que ocupam esse espaço — 

relacionadas à dificuldade de se aprofundar nos casos, de entender sobre qual urgência temos 

trabalhado, e o que, concretamente, temos oferecido para as crianças que nos procuram —, 

não raro, escutamos que a fragmentação da qual sofremos é transmitida a essas crianças, de 

forma que o resultado é uma descredibilidade quanto ao que a rede que se ocupa do 

atendimento a essa população pode oferecer. Decidimos, assim, convocar todos os agentes 

que desenvolviam algum trabalho no mesmo território e com as mesmas crianças e assim 

oficializamos o I Encontro da Rede de Atenção à Crianças e Adolescentes em situação de rua 

da região da Sub Prefeitura da Sé na data de 05/06/13. Essa reunião contou com diferentes 

equipamentos de saúde e assistência da cidade de São Paulo como: Projeto Travessia
4
, UBS 

                                                           
4
 A fundação Projeto Travessia é uma organização social criada em dezembro de 1995 para defender e promover 

os direitos de crianças e adolescentes em situação de risco: http://www.travessia.org.br/  

http://www.travessia.org.br/
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República
5
, Atenção Urbana, Caps Sé

6
, Projeto Quixote

7
 e Caps AD IJ Vila Mariana

8
 e 

CREAS Sé
9
. 

Nessa ocasião, nos perguntamos: o que os agentes que hoje estão nas ruas têm 

pensado? Como tem trabalhado? A partir de que diretrizes? Como esse trabalho se articula 

com a politica pública de proteção e garantia de direitos de crianças e adolescentes? 

Conversamos sobre a especificidade do nosso trabalho, a saber: um trabalho realizado 

nas ruas, procurando ofertar possibilidades de encontro com pessoas que, a princípio, não 

demandaram atendimento. Sendo assim, como se processa essa abordagem? Com que 

finalidade? Que tipo de encaminhamentos são necessários e quais são os possíveis? Eram as 

perguntas com as quais estávamos às voltas nesse encontro.  

Para essas questões, foi necessário considerar que, diante da face terrorista do Estado, 

cujos representantes determinam que, para a saída de pessoas na rua, é necessário dor e 

sofrimento
10

 — ou seja, que a estratégia do poder público é causar dor e sofrimento à 

população em situação de rua com a intenção de retirá-la de seu lugar de permanência. Faz-se 

urgente problematizar o contexto de instabilidade social, política e jurídica em que vivemos 

hoje. Podemos recolher testemunhos a respeito da aprovação de leis de exceção para a copa 

do mundo, relatos de conflito familiar em que os conselhos de proteção à criança retiram-nas 

de suas casas e as encaminham para abrigos, segundo um determinado ideal de família que 

prevê como, supostamente, devem se comportar essas famílias diante dos difíceis cenários em 

que estão implicadas. Vivemos práticas políticas carregadas de grandes contradições em São 

Paulo que estão expondo as crianças, adolescentes, jovens e adultos a grandes riscos e 

vulnerabilidades. 

Na expectativa de criar estratégias de enfrentamento para as questões levantadas, 

deparamo-nos com uma série de questões que sobredeterminam nossa prática. A começar pela 

falta de clareza com relação às metodologias de trabalho, há que se considerar que, por 

exemplo, “criar vínculo” não é uma tarefa simples e em muitas ocasiões esse tema não 

consegue ser cuidado pelos trabalhadores. Isso acaba por desencadear uma discussão a 

respeito das condições de trabalho desses agentes lançados nas ruas, pois sem a devida 

                                                           
5
 Unidade Básica de Saúde. 

6
 Centro de Atenção psicossocial. 

7
 O projeto Quixote é uma OSCIP sem fins lucrativos que atua desde 1996 na missão de transformar a história de 

crianças, jovens e famílias em situação de risco: http://www.projetoquixote.org.br/ 
8
 Centro de atenção Psicossocial álcool e drogas infanto juvenil da Vila Mariana. 

9
 Centro de Referência Especializado da Assistência Social. 

10
 http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,governo-quer-acabar-com-cracolandia-pela-estrategia-de-dor-e-

sofrimento,818643 

http://www.projetoquixote.org.br/
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cautela, saem tão desamparados quanto os meninos que se propõem a atender. Isso porque a 

especificidade do trabalho na rua sujeita os trabalhadores a inúmeras violências que acabam 

por interrogar nossa relação com os aparelhos de repressão do Estado. Citamos exemplos, 

nessa ocasião, de como se tornou quase cotidiano “levar batida” junto com os meninos 

durante o processo de aproximação. Isso porque nos colocávamos no espaço público junto a 

essas crianças e adolescentes, brincávamos com elas e por vezes — muitas vezes — demorava 

até conseguirmos estabelecer um vínculo que pudesse questionar e/ou problematizar a 

presença de alguma substância psicoativa em meio a essas brincadeiras e conversas. Muitas 

vezes em que estávamos com as crianças, éramos interpelados por policiais que nos 

questionavam como poderíamos conversar com as crianças que usam drogas e porque não 

tirávamos essas drogas a força das crianças. Para eles, isso significava necessariamente que 

compactuávamos com o tráfico, com a ilegalidade e, portanto, a ameaça dos policiais 

consistia em nos levar junto com os meninos para a delegacia, já que, segundo eles, 

estávamos todos praticando atos criminosos. 

A reunião de diferentes agentes no território servia também para que pudéssemos nos 

posicionar diante desses policiais com mais força. Nessas ocasiões, quando víamos um colega 

“levar batida” nos dirigíamos aos policiais a fim de esclarecer o que compreendíamos 

enquanto metodologia de trabalho. Nesse sentido, nossa discussão seguiu na direção de pensar 

numa estratégia menos solitária no território. Não podíamos continuar presenciando essas 

cenas sem a devida mobilização para sustentar o diálogo. Não podíamos mais estar cercado 

por tantos colegas sem conseguir, de fato, uma possibilidade de ação conjunta. Ressaltamos, 

dessa forma, a importância de um trabalho compartilhado, onde a solidariedade e a 

“brodagem” se fazem necessárias para pensar em ações que vão além do atendimento em si, 

ações que possam oferecer alguma resistência a essa política de terrorismo que é executada e 

que nos faz mais solitários no dia a dia do trabalho. 

O termo “brodagem” foi dito por um colega nessa reunião e fazia menção a essa cena 

da “batida”. Presenciar esse acontecimento e negá-lo, no sentido de acreditar que foi o 

profissional de determinado equipamento que não teve manejo suficiente para contornar a 

situação, era o que fazia presentificar a solidão que reclamávamos. A “brodagem” consistia 

em assumir esse problema como sendo nosso. 

Nessa situação de reunião, relatamos inúmeras intervenções que nos faziam sentir 

impotentes, e, conforme íamos conversando sobre elas, ficava evidente também a necessidade 
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de falar sobre aquilo que sentíamos que “funcionava”, aquilo que fazia com que insistíssemos 

em atuar num trabalho como esse.  

Assim, relatamos histórias de acompanhamento com os meninos que, de algum modo, 

ganhavam consistência na sua interface com equipamentos culturais como: caminhadas até o 

SESC, ida a museus, visita a prédios históricos, cinema. Havia um deslocamento com relação 

a nossa posição com os meninos nessas atividades, na medida em que não estávamos tão 

ocupados em fazer valer a determinação de tirar crianças da rua, ou “tirar a droga à força de 

suas mãos” — conseguíamos estar mais presentes e de uma forma diferenciada nesses 

encontros. Ali apareciam histórias, momentos de afeto como não se via cotidianamente. 

Comentamos sobre uma cena em que um profissional levou um menino a um cinema, 

acreditando que o filme pudesse oferecer um conteúdo que o ajudasse a elaborar uma situação 

específica que esse menino estava passando. Na hora em que o filme começou, o menino 

dormiu encostado nesse profissional e acordou somente no final. Ele então agradeceu o 

convite, afirmando ter tido um sonho ali que lhe deu uma pista do que ia fazer com relação ao 

problema que tinha explicitado a esse profissional, e depois foi embora sem cerimônia. 

Os profissionais presentes no I Encontro da Rede de Atenção a Crianças e 

Adolescentes em Situação de Rua da Sub Prefeitura da Sé encontravam-se, portanto, frente a 

alguns importantes desafios: construir uma rede entre os trabalhadores da área, de maneira a 

dar apoio ao cotidiano de trabalho e às intervenções; criar espaços de cuidado que não 

atuassem reforçando o estereótipo vinculado ao estigma da rua e onde não se estenda seu 

funcionamento; ampliar as possibilidades de circulação desses meninos pelo espaço da 

cidade; sustentar um tipo de cuidado que não seja puramente pedagógico ou normatizador. 

Como maneira de abarcar esse quadro de necessidades, nosso grupo de trabalho elaborou um 

eixo que se apoiava, sobretudo em ações artísticas e culturais, denominado a princípio de 

Eixo-Arte.  

Com uma dupla função, a de fortalecer a rede de trabalhadores sociais a partir de um 

grupo formado pela elaboração conjunta de ações e a de proporcionar vivências sensíveis e 

expressivas para as crianças e adolescentes em questão, o Eixo-Arte foi constituindo-se aos 

poucos como um grupo autônomo com funcionamento não estritamente vinculado às 

instituições desses trabalhadores. E, enquanto grupo autônomo, foi rebatizado de Exú-Arte, 

em uma brincadeira com a primeira palavra “eixo” que retoma a figura dos “exus”, entidades 

da cultura umbandista que representam o “povo da rua”. 
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Contamos com o apoio de um ponto de cultura do centro de São Paulo chamado 

Matilha Cultural
11

. O grupo montou uma primeira estratégia de ação baseada no cinema. Uma 

vez por mês — tempo viável dentro do cotidiano de trabalho das referidas instituições — o 

grupo organiza uma sessão de cinema na sala do Matilha Cultural, seguida por uma oficina 

artística. Nessas oficinas, mais do que atividades estruturadas com começo, meio e fim — nas 

quais é difícil a permanência dessas crianças e adolescentes — tem-se experimentado o uso de 

dispositivos artístico-clínicos: ambientes ou materiais que possam ser livremente explorados, 

possibilitando diferentes experiências e encontros entre os participantes. 

Um caminho essencial dentro da proposta do Exú-arte — que a criação desses 

dispositivos busca viabilizar — é a construção de agenciamentos grupais, considerando a 

grupalidade por si só como um dispositivo.  

Consideramos necessário assinalar diferenciações necessárias entre “bando” e “grupo” 

no sentido de fazer avanços no atendimento com meninos e meninas nas ruas. Não bastava 

deslocar o bando da rua, de seus locais de fixação para os diferentes serviços e equipamentos 

destinados a esses jovens porque havia uma lógica antes a ser entendida para ser 

desarticulada. 

Freud, em 1921, escreve seu trabalho Psicologia do Grupo e Análise do Eu na 

perspectiva de tratar as nuances do indivíduo, pensando nas questões da constituição das 

massas. Ali, Freud vai tecendo considerações sobre o grupo e se pergunta o que constitui um 

grupo e como ele adquire a capacidade de exercer uma decisiva influência na vida psíquica de 

um sujeito. Ele se utiliza das elaborações de Le Bon que sustenta que a peculiaridade mais 

marcante de um grupo é a de que seja quem for os indivíduos que o compõem, por 

semelhantes ou dessemelhantes que sejam seus modos de vida, suas ocupações etc., eles 

pensam e sentem no grupo de maneira totalmente distinta da que pensariam, agiriam e 

sentiriam se estivessem sozinhos. Freud, acompanhando Le Bon, nos adverte sobre a 

sugestionabilidade do indivíduo no grupo, sobre as tendências das ideias numa direção única, 

sobre a tendência de transformar ideias sugeridas em atos e sobre a transformação do 

indivíduo numa espécie de “autômato que deixou de ser dirigido por sua vontade” (FREUD, 

1921/1976, p.99) 

                                                           
11

 O Matilha cultural é uma entidade cultural ou coletivo cultural que tem por objetivo servir de base social 

capilarizada e com poder de penetração nas comunidades e territórios, em especial nos segmentos sociais mais 

vulneráveis. Trata-se de uma política cultural que, ao ganhar escala e articulações com programas sociais do 

governo e outros ministérios, pode partir da Cultura para fazer a disputa simbólica e econômica na base da 

sociedade: http://www.cultura.gov.br/pontos-de-cultura1 
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Mantemos divergências ideológicas com relação a esse pensamento, por acreditarmos 

que a composição de um grupo, justamente por isso que o marca, pode habilitar um sujeito a 

ter ações no mundo, que sozinho não realizaria. Acreditamos que a figura de um líder, por 

exemplo, pode ser marcada por outras referências que não levem os sujeitos a uma pura 

submissão. Atribuímos essas características de funcionamento ao bando, que, por sua vez, é 

governado despoticamente, quase sempre por um “macho poderoso”, o “líder” que se impõe 

pela força, esperteza, capacidade de liderança e, sobretudo, pelo conhecimento de rua 

adquirido com o tempo. Cabe a ele controlar a entrada de novos membros, partilhar os bens, 

ratear o dinheiro conseguido etc. A dependência de todos os membros do grupo em relação ao 

líder é clara, ele mantém o bando fiel, controlado e dirigido. O bando pode ser configurado 

como uma única solução, o único modo de manter a sobrevivência na rua, já que traz o 

engodo do pertencimento, da aceitação, da capacidade de diluir o abandono. 

 Nossa aposta é que o sujeito possa pertencer a um grupo a partir de sua diferença e 

não de sua submissão. Aí reside a aposta deste trabalho, da travessia do bando ao grupo, por 

meio de experiências em que o sujeito possa, por meio da convivência, aprender outras 

referências estando junto com o outro.  

 A ideia é que, juntos, experienciem uma sessão de cinema com pipoca e atividade 

surpresa para crianças de 0 a 99 anos. (O conceito de “atividades para crianças de 0 a 99 

anos” veio do coletivo Basurama, que realiza intervenções urbanas construindo grandes 

brinquedos em espaços públicos da cidade). Nosso posicionamento com relação à indistinção 

da idade era convidar os sujeitos em suas diversas singularidades a conviverem, a estarem 

juntos, por meio de um convite que tem como destinatário pessoas — qualquer pessoa — e 

não suas classificações sociais. Esse grupo se reunia com uma proposta de atividade e 

construíamos junto com as crianças e adolescentes os temas, o formato, o tempo em que essas 

atividades aconteceriam. 

Os membros do Exú consideram que as relações inusitadas de troca propiciadas pelos 

dispositivos de escuta diversos atuavam a favor de inúmeros desvios de direção em relação à 

enorme cristalização e fechamento de identidade da situação de rua: elas possibilitaram a 

construção de grupos, para além dos referidos “bandos”, formados por estes meninos e 

meninas; possibilitaram outras maneiras de contato entre eles e os educadores sociais; 

possibilitaram, ademais, outras maneiras de contato dos educadores sociais entre si; e, por 

fim, também possibilitaram o contato entre as crianças e adolescentes em situação de rua com 

crianças e adolescentes em outras situações, uma vez que uma Casa-Abrigo da região de São 
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Paulo começou a participar das sessões e, vez ou outra, um filho ou filha de algum 

funcionário do Matilha Cultural também participava.  

A circulação por uma galeria de arte, com uma grande sala de cinema, por sua vez, 

também atua desviando direções e criando outras possibilidades de devires, ampliando 

possibilidades de circulação pela cidade. E, assim, o grupo aposta no desvelamento, a partir 

do encontro, de inúmeras potências e devires das crianças e adolescentes em situação de rua, 

para além daqueles tão excessivamente trilhados e conhecidos. Por exemplo, certa vez o filho 

de uma funcionária do Matilha Cultural, que também nos ajudava na construção das oficinas, 

olhou um menino de sua idade atravessando a rua e comentou conosco: “Olha aquele menino 

de rua ali atravessando a rua... tá errado isso, não tá?” e quando imaginamos que ele pudesse 

tecer algum comentário dizendo que esses meninos “causavam demais”, ele disse: “ninguém 

deu a mão pra ele atravessar a rua e ninguém da nossa idade pode atravessar a rua sozinho”. 

Dessa forma, essas diversas atividades não tinham valor por si só, mas articuladas a 

partir de uma construção coletiva elas configuraram o que consideramos a clínica, a clínica 

psicanalítica com sua ética. Com isso criou-se a possibilidade de fazer um desvio de direção, 

uma produção de novos sentidos, começou-se a desenhar um alinhamento metodológico entre 

esses trabalhadores da área social, assim como o começo da constituição de uma noção de 

grupalidade, de “brodagem”, proporcionada pelos encontros de planejamento e realização das 

atividades.  

Acreditamos que essas diferentes misturas, esses diferentes deslocamentos de 

posições, vividos tanto pelos meninos quanto pelos trabalhadores, apresentaram junto com a 

arte uma função de rompimento com o “habitual” e o “óbvio”. A forma que cada um se abre e 

é tocado por aquilo que ouve/vê/sente pode ser única e imprevisível. Essa relação singular de 

surpresa que se estabelece no contato com qualquer tipo de arte proporciona um rompimento 

com o estático, o cristalizado, o parado. Fundamental a todos, o contato com a arte abre o 

campo da fantasia, da imaginação, do tempo, do estar onde não se está, uma vez que ao sair 

da concretude das coisas, algo mais pode ser esperado. Os membros do Exú-Arte consideram 

como potencialmente transformadora essa abertura para o “surpreender-se” com as coisas. 

É certo que os meninos e meninas em situação de rua já têm um lugar marcado na 

sociedade, pelo olhar dos outros e também pelo olhar que se coloca entre eles mesmos. O 

perigo dessas marcas — “caso perdido”, “drogado”, “ladrão”, “mendigo” — é a identificação 

dos meninos e meninas com as mesmas, logo, a já referida cristalização dos modos de ser. Por 

isso, configura-se como importante uma ação que não seja específica para crianças e 
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adolescentes em situação de rua, mas sim a todos aqueles que se interessam por arte — 

cinema, por exemplo. O laço com a cultura e a arte estimula a possibilidade de criação diante 

do que se é colocado e pode possibilitar novas formas de laço e de pertença de si no mundo. 

A forma como cada um vive aquilo que vive tem o potencial de ser absolutamente 

singular, se o olhar lançado for o olhar do novo, do campo aberto, do ainda não-sabido. É 

nessa aposta que está o sentido do trabalho desenvolvido. Do lançar-se via arte para aquilo 

que não é concreto, mas que tem o potencial de ser diferente, novo, imprevisível, singular — 

vislumbrando uma ampliação do repertório cotidiano. Nessa proposta de promoção de um 

lugar fértil de cultura e arte, vivemos alguns processos transformadores na forma como o 

trabalho foi sendo pensado e realizado: avaliamos que era fundamental que as crianças e os 

adolescentes fossem também protagonistas e autores do processo de construção da escolha 

dos filmes. Eles estão tão acostumados a ficar no lugar de “tutelados” e “assistidos” pelos 

equipamentos que com eles trabalham, e pelas pessoas no geral, que o convite a “construir 

junto” rompe com a cultura da cristalização de lugares únicos e aposta no movimento de 

construção, participação, protagonismo e autonomia. Essa é uma atividade que não tem em 

vista atingir uma meta ou um objetivo fechado, mas sim a de abrir um caminho a ser 

percorrido por eles mesmos, no processo do fazer e criar junto, num espaço de relações que se 

propõe a ser, no mais das vezes, horizontal. E, assim, os filmes passaram a ser escolhidos por 

votações realizadas por esses meninos e meninas. 

O Exú-Arte tem se constituído como um fértil laboratório de experimentações em 

muitos sentidos: no desenvolvimento de dispositivos artístico-clínicos que promovam 

encontros, em um sentido amplo; na construção de uma prática de cuidado não-

estigmatizadora, que não seja especializada para meninos e meninas em uma determinada 

situação; na aposta da construção conjunta como elemento eficiente para formar, de fato, uma 

rede entre os trabalhadores sociais; na compreensão de uma metodologia de trabalho que 

considere uma atuação clínica em comum. 

Essa pequena sistematização, produzida coletivamente ao longo desse processo, nos 

serviu para ampliar nosso desejo de construção de outra clínica. Ter essa experiência 

significou avançar na forma como víamos e entendíamos a concepção de homem com que 

estávamos trabalhando e serviu para deslocamentos que seriam impossíveis de se realizar 

sozinho.  

É interessante destacar a intervenção de duas supervisoras que acompanharam a 

formação do nosso grupo: “vocês querem que os meninos formem um grupo, tenham união, se 
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integrem numa perspectiva comum, uma vez que têm problemas comuns, mas não são 

capazes de experenciar isso entre vocês, trabalhadores”. A partir dela pudemos 

reconhecemos a importância da experiência desse processo que nos sensibilizou para nossos 

problemas comuns, e também a forma como encaminhávamos os casos e como os 

discutíamos. Uma vez retirada a necessidade de se encaminhar tudo tão rapidamente e, 

consequentemente, sentir a impotência de não ter condições de realização para isso, 

conseguimos inventar um tempo e uma modalidade de trabalho que passa a ser condição de 

outra prática no território: uma prática comum, sustentada pelas diferentes possibilidades de 

composição. 

Traçamos aqui, nessa trajetória, pontos a serem trabalhados no decorrer deste texto. 

Recolhemos nessa experiência que a possibilidade de integração de um comum e a 

consequente solidariedade que acompanhou nossa forma de trabalho foi condição de ampliar 

nosso repertório de atendimento clínico e político.  

Trataremos de compreender as questões trazidas por essa experiência no campo junto 

com a psicanalista Tânia Ferreira (2001). Faremos uma releitura dos temas trazidos por ela, 

pois sua sistematização nos ajuda a compreender as questões levantadas pela formação desse 

coletivo, a fim de circunscrever, por fim, a noção de amizade como um dos elementos dessa 

clínica e avançar, mais tarde, no que diz respeito às condições para uma clínica na rua. 

 

A “escolha” pela rua 

 

Ferreira (2011) considera a rua como sendo uma escolha forçada, como uma resposta 

do sujeito que pode ser temporária a depender das condições de oferecimento possibilitarem 

outras vias que não sejam repressoras e/ou excludentes.  

Ela considera que esses meninos e meninas sofrem todo o tipo de transgressão nos 

lares, sem a possibilidade aos bens da sociedade e da cultura, que são sujeitos que 

encontraram no anonimato cruel das ruas, uma saída para poderem existir. A partir da 

psicanálise, a rua pode ser compreendida como um deslocamento da violência traumática da 

cena familiar. A autora busca compreender a trajetória específica dessas crianças e 

adolescentes, a qual produz uma série de inversões, tais como a vivência da rua como casa, a 

ausência de uma rotina e a presença de uma cotidianidade extraordinária, em que o bando 

aparece em detrimento do grupo. Os efeitos dessa trajetória marcam os corpos e as vidas 

desses jovens e deixam traços na sua constituição subjetiva.  
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A pesquisadora aponta para um não saber com relação ao consentimento do sujeito em 

sua entrada nessa trajetória. A ida para a rua, quase sempre provocada pela miséria material 

ou pelo fracasso da provisão libidinal, pode ser entendida como uma saída ética — também 

sintomática — mas ética. Nesse sentido, há de se escutar esses sujeitos, que cotidianamente 

são ouvidos, mas raramente escutados. O dever ético dos trabalhadores, ao considerar essa 

trajetória, é pensar os impasses da assistência a esses jovens que durante anos foram excluídos 

de vários níveis de atenção da rede pública de atendimento, tomados pelos programas 

“alternativos” ainda cultivados em vários estados brasileiros. Torna-se urgente perguntar 

sobre esses acontecimentos do retorno à rua, posto que ele interroga se há ainda uma 

capacidade política, filosófica, conceitual, de transformar essa situação que se perpetua.  

Estamos nos referindo aqui à capacidade de oferta que a rede de saúde e assistência 

têm conseguido sustentar. Ao invés de simplesmente denunciar ou mesmo de apontar os 

defeitos dos diferentes atendimentos sem considerar a complexidade de atuação prática dos 

profissionais, este trabalho visa colaborar para uma reflexão, para um debate que pode 

contribuir para a mudança das trajetórias políticas de atendimento, e com ela, a das trajetórias 

desses jovens. 

 

Sobre os modelos de atendimento 

 

Numa breve análise dos modelos de atendimento a esses meninos, nos questionamos 

junto com Ferreira (2001) a respeito da existência de tantos programas específicos, e nos 

perguntamos se não se trata de uma exclusão às avessas. Há de se comentar os riscos em 

sermos capturados num programa para “meninos de rua”. Um programa fundado nos traços 

da trajetória desse menino não viria perpetuar a tirania desse significante? Todos os meninos e 

meninas serão atendidos desde que sejam “de rua” e caso deixem de ser, não terão mais lugar 

ali, junto àqueles que conseguiram um laço afetivo. 

A partir do momento em que os meninos de rua se tornam objeto da atenção à saúde 

mental, faz-se necessário definir seu alcance e limite. Ferreira (2011) compreende saúde 

mental e psicanálise como sendo dois campos distintos, embora haja muitos pontos de enlace. 

Há um estranhamento nessa aproximação que ela não negligencia, supera ou encobre com 

soluções fáceis.  

A noção de saúde mental circunscreve um vasto campo de expectativas que abarcam 

inúmeras formulações: satisfação, harmonia, eficácia, felicidade... E fazem correspondência a 
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uma crença no “eu” que coloca todo o material da percepção e da consciência na perspectiva 

da unidade e da inteligibidade, o que, para a psicanálise, é colocado no registro ideal. São 

encaminhados à saúde mental os indivíduos que promovem uma certa perturbação social: 

loucos, toxicômanos, alcoolistas, “meninos de rua”. O pedido de intervenção carrega uma 

expectativa de “reinserção” dessas pessoas no social. Assim sendo, para se “retornar” à 

sociedade, é esperado que o sujeito volte equilibrado, pleno. 

A psicanálise, por sua vez, traz uma aposta no impossível e no sujeito. Aquilo que um 

psicanalista deve fazer não pode coincidir com o que dele se espera. Estamos, portanto, diante 

de duas éticas distintas. Prosseguimos sustentando a tensão, como é preciso, entre elas. Os 

programas de atendimento são, historicamente, de cunho pedagógico. Enquanto a 

medicalização constitui-se, durante décadas, na medida do tratamento do louco, a pedagogia 

parece ser a única via possível de tratamento a crianças e adolescentes. Para os projetos 

pedagógicos são convocados profissionais de saúde mental que ganham todos o estatuto de 

educadores sociais. Estes são chamados a intervir frente aos fenômenos inerentes às vidas 

desses jovens: uso de drogas, problemas com furtos, contravenção às normas institucionais, 

organização em bando, agressividade, sexualidade precoce etc. 

Tendo sua identidade profissional diluída nas ações pedagógicas, o estatuto desses 

profissionais vai se inscrevendo na atmosfera do registro educativo, tornando indiferenciadas 

as pluralidades de categorias pertencentes a essa atmosfera de trabalho. É preciso que se 

formalize as diferenças para que a tensão necessária produza uma ação que caminhe na 

direção de uma ação conjunta, em termos atuais: de uma ação transdisciplinar.  

A importância dessa formalização se dá na medida em que, dessa forma, podemos nos 

aprofundar sobre a demanda desse campo e daí avançarmos numa modalidade de clínica. 

Grande parte dos programas de atendimento oferecem atividades pedagógicas, ocupacionais, 

de renda, iniciação profissional, contudo, quando se deparam com a perturbação dos “traços” 

dessa clientela, tendo a rua como casa, acontece uma espécie de “conformação” do espaço, 

repetindo algumas dinâmicas presentes nas ruas. O modo de organização, os “bandos” são ali 

reproduzidos e impossibilitam as atividades previstas para serem realizadas em grupos. Os 

espaços, grande parte das vezes, são sempre danificados, destruídos, algo sempre escapa do 

planejamento, colocando em questão, além dos “traços” dessa clientela, os modelos de 

atendimento propostos. 

Pelos “traços” dessa população, Ferreira (2001) compreende uma justificação, uma 

criação e um desenvolvimento de políticas compensatórias, ao instituírem programas 
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especiais de educação, oficinas especiais, não fazem mais do que reconhecer e admitir a 

exclusão desses jovens. Não se trata, portanto, de criar modelos especiais de atenção, mas sim 

de considerar a diferença. 

A diferença está colocada pela trajetória desses jovens. Estar no “olho da rua” 

denuncia a lógica de funcionamento da nossa sociedade em seu estado mais bruto. Na rua, 

tudo se transforma e tudo se perde: a identidade, o nome, o rosto, a voz, o desejo. 

Um desafio que encontra a psicanálise, portanto, é o de não consentir que sua 

abordagem venha a mascarar as questões político-sociais que determinam a miséria em que 

vivem esses jovens, apartadas, durante anos do processo de cidadania. O que marca a 

diferença entre eles e os outros é a forma singular de lidar com o espaço público. Aqui, trata-

se de pensarmos se o uso que eles fazem do espaço público aterroriza e traz mal-estar àqueles 

que, dentro de suas casas, já temem a invasão e já não circulam nas ruas sem medo. Para a 

autora o desafio é, portanto, de ordem politica, conceitual, técnica, mas, sobretudo, ética. O 

que se vislumbra é possibilitar a travessia da rua à casa, do cotidiano extraordinário à uma 

cotidianeidade na qual se possa modular o tempo, do “bando” ao grupo, e do grupo ao sujeito.  

 

Sobre alinhamento conceitual: a forma como vemos os meninos 

 

Já de início, Ferreira (2001) traz uma contribuição necessária do termo já naturalizado 

“meninos de rua”. Diz-se meninos de rua com a mesma naturalidade com que se diz: “menino 

de fulano, menino de ciclano”. A preposição “de” denota uma relação de posse, pertinência, 

origem. Não são da mãe ou do pai, mas da rua. 

Quando colocados os dois termos em relação, os meninos e a rua, ela procura retificar 

uma representação já cristalizada, uma vez que a representação define o tipo de tratamento 

que se dá a eles. Interessa interrogar a relação que essas crianças têm com a rua. Designa-se 

meninos de rua e não há lugar para a inclusão da categoria infância. Por exemplo, quando 

lemos em notícias em jornais: “menor rouba criança”. Há de se considerar o peso dessas 

palavras, afinal o discurso tem o poder de destinar ao sujeito um lugar na sociedade, na 

história.  

A autora aborda também o uso de drogas nas ruas, colocando essas como 

amortecedores para o corpo que cai, que padece nas brigas, que sofre torturas, frio e fome. A 

droga pode ser entendida, portanto, como uma estratégia de sobrevivência na rua. O sujeito 

está “intoxicado” pela rua, a rua é uma droga. Contudo, o uso que pode começar como sendo 
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circunstancial não raro é prolongado e contínuo, o que cria a dependência de fato. 

Tradicionalmente, o tratamento dado à questão é centrado na droga. Existem muitas palestras 

e informações a respeito das consequências e sequelas produzidas por elas. A proibição do 

uso em locais de atendimento tem sido um modo de lidar com a questão e sabemos que isso 

não resolve a totalidade do problema. Dar tratamento a essa questão significa deslocar o 

problema centrado na droga para cada sujeito que dela faz uso. Escutar a relação que cada 

sujeito tem com o objeto droga e a função que desempenha para o sujeito é a saída apontada 

pela autora, pois, caso contrário, estaremos sempre às voltas com a impostura de uma lei.  

Já é sabido que a maior parte dos “meninos de rua” são filhos de famílias 

pauperizadas, fruto da injustiça social. Os filhos da classe abastada ou mesmo da classe média 

não encontram na rua seu destino, apesar dos conflitos familiares que possam vivenciar. 

Quando consideramos os motivos pelos quais um sujeito decide romper com tudo, 

com todos os laços sociais para viver na rua, comumente atribuímos a causa dessa 

contingência ao modo de organização da família, à sua configuração ou desestruturação. A 

razão desse enunciado se apoia, não raro, numa concepção bem precisa do modelo da “família 

nuclear completa”, tida como ideal. As razões da incompletude são atribuídas usualmente à 

situação de miséria em que vivem tais famílias.  

Na discussão sobre a relação entre a subjetividade e a cultura, ou sociedade, Ferreira 

(2001) nos adverte quanto àquilo que desejamos: a construção da cidadania pelos loucos, 

meninos de rua, oprimidos, excluídos, lembrando que, para ser um tipo ideal de cidadão, 

exige-se um tipo de organização subjetiva peculiar. Há certas formas de subjetividade 

incompatíveis com o exercício da cidadania, em termos ideais. Quando pensamos na 

construção e exercício da cidadania pelos “meninos de rua”, é preciso questionar como cada 

um se organizou subjetivamente para responder do lugar (ou do não lugar) que lhe foi 

reservado.  

Nesse sentido, concluímos que os diferentes equipamentos e serviços da rede 

psicossocial com os quais contamos hoje vêm avançando o suficiente para dar conta do 

tratamento ao vício da substância psicoativa em si. No entanto, destacamos que o mais 

urgente é dar tratamento ao vício do olhar que se têm sobre essas pessoas e suas respectivas 

histórias de vida. 

Esse exercício passa pelo campo da alteridade. Trata-se de compreender o outro numa 

modalidade de existência muito diferente da que usualmente se está acostumado. Acreditamos 
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que essa dimensão se abriu a partir da construção que conseguimos realizar com o coletivo 

Exú-arte. 

Contudo, como nos mostra a aposta desse coletivo, para que possamos oferecer 

algumas modalidades de experiência, como a convivência em grupo, tornar os conflitos 

comuns — sem tamponá-los — e, sobretudo, para que possamos oferecer condições de 

dignidade na relação com o outro, é de fundamental importância experenciarmos esses 

processos, de forma a construir marcas significativas que possam ser transmitidas a esses 

jovens — e não ensinadas.  

 

A amizade como afeto político 

 

Recuperemos a noção de amizade, trabalhada por Primo (2015), porque o 

aprofundamento realizado por essa dissertação nos dá notícias sobre a condição de alteridade 

colocada na amizade, que abre campo para as propostas de intersetorialidade e para o trabalho 

em rede.  

Esta dissertação introduz algo que poderíamos considerar óbvio: a amizade, essa 

amizade que vivenciamos nos dias de hoje, está diretamente relacionada às formas de 

organização da sociedade moderna, bem como a sua vinculação com a fraternidade. Se ocupar 

sobre o tema da amizade significa circunscrevê-la enquanto uma prática cotidiana, que, por 

sua vez, está determinada pelos discursos sociais sobre ela. Contudo, ainda que seja pré-

determinada, a amizade, bem como as relações, ao tensionar os discursos hegemônicos, acaba 

por criar novas práticas e experimentações, que, além de questionarem o que está dado, 

acabam configurando distintas maneiras de relação.  

Primo (2015), bem como outros autores se interrogam a respeito dessa dupla função da 

amizade: ser “cola” social e concomitantemente a isso ser um campo de invenção de si e do 

outro. A possibilidade de invenção, associada à certa indeterminação, a colocam como uma 

prática política. Em outras palavras, a amizade, por se tratar de uma prática menos 

determinada por normas e padrões, pressupõe um campo de criação, um espaço para ação e 

para o pensamento. 

Pensar exige coragem, como coloca Arendt (apud PRIMO, 2015), sendo um campo 

privilegiado na interlocução com os amigos: a amizade, o diálogo que ela pode sustentar entre 

o eu e o outro, é condição de possibilidade para o pensamento, na medida em que permite 

entrar em contato com a alteridade.  
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Para Agamben (2009), o sentido político da amizade se encontra no conviver, no ter 

em comum ações e pensamentos, já que a experiência da amizade é marcada pela condivisão, 

que precede toda divisão, porque aquilo que é possível de dividir é o próprio fato de existir, a 

própria vida. É essa partilha sem objeto, esse com-sentir originário que constitui a política 

(AGAMBEN, 2009, apud PRIMO, 2015).  

A amizade nos coloca, também, diante da importância da alteridade para o 

pensamento, sendo essa outra característica que se repete ao longo da história do ocidente. 

Isso foi afirmado por distintos autores, que, além de ressaltarem a relevância do outro para o 

pensamento, destacam, igualmente, a perspectiva política de tal consideração, pois pensar 

implica em pensar com alguém.  

Dessa forma, se nos remetermos ao entendimento de que a política está diretamente 

associada à ação no mundo, ou seja, ao permanente manejo da (re) criação do mundo comum, 

podemos vislumbrar que o movimento característico da amizade materializa essa asserção, 

visto que é exatamente por estar sempre engendrando novos modos de relacionamento, que a 

amizade pode ser considerada um espaço de ação.  

Há, portanto, alguns movimentos a serem considerados para refletirmos sobre a 

amizade como uma prática política, visto que ela tanto pode afirmar aspectos da modernidade 

— sem espaços para as desigualdades, para as diferenças —, quanto pode se colocar como 

outra cena política, uma cena que considere o fazer político como um encontro de alteridades, 

capaz de produzir diferenças.  

Destacamos que a experiência privilegiada na amizade é o fazer junto. A possibilidade 

de (re) invenção das relações. Esse movimento que propicia estar junto, criar, relacionar, 

permite a criação de algo comum ao mesmo tempo em que possibilita a diferenciação das 

pessoas por meio da comunicação e do agir (PRIMO, 2015).  

Se, a nosso ver, uma prática é política ao carregar a possibilidade de diferença e de 

ação entre as pessoas, a amizade coube muito bem aqui, pois por meio do que ela nos faz 

avançar, temos a possiblidade de sustentarmos ações cotidianas que se situam mais 

solidariamente nas diferenças colocadas, e assim aparecem outras chaves de entendimento 

para a nossa própria compreensão sobre as pessoas que cuidamos.  

Nesse capítulo buscamos, por meio de uma experiência profissional, começar a trazer 

elementos para a reflexão e elaboração sobre esse tema. No entanto, é na terceira parte deste 

trabalho propriamente que discutiremos a relação da psicanálise com os temas levantados 

nessa trajetória.   
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PARTE 3: 

PSICANÁLISE E POLÍTICA  

 
Sim, e quantas vezes um homem precisará olhar para cima 

Antes que ele possa ver o céu? 

Sim, e quantas orelhas um homem precisará ter 

Antes que ele possa ouvir as pessoas chorar? 

Sim, e quantas mortes ele causará até saber 

Que pessoas demais morreram 

 

A resposta, meu amigo, está soprando ao vento 

A resposta está soprando ao vento? 

Bob Dylan - Blowin' In The Wind 

 

Esta terceira parte do trabalho tem como intenção situar em qual psicanálise nos 

apoiamos para produzir elaborações a partir de um trabalho como esse, a saber, escutar as 

pessoas que circulam / moram / vivem nas ruas. 

Para responder qual o conjunto teórico que nos dá suporte, é preciso antes situar essa 

clínica. Dizemos “essa clínica” no sentido de especificar que compreendemos uma clínica em 

relação com a política. Se entendermos a noção de política como o ato de engendrar laço 

social, clínica é sempre política. A clínica é composta pelos atravessamentos do tempo 

histórico em que está situada e isso inclui, embora não se restrinja, ao espaço físico que 

compõe o setting, tal como foi concebido. Se os consultórios, assim como acontece em São 

Paulo, estão centralizados em bairros de alto poder aquisitivo, seus códigos de endereçamento 

postais (CEP) determinam também um endereçamento da oferta de escuta que produz efeitos 

de classe. Se escolher um recorte socioeconômico de classe para um público de analisandos 

pode ser uma escolha legítima, problemático é, no entanto, desresponsabilizar-se dessa 

escolha, isto é, esquecer-se de seus determinantes e de suas consequências (MARTINS et al, 

2015). 

Rosa (2004) parte da constatação de que os psicanalistas estão migrando para as 

instituições, levando com eles suas posições e concepções sem, algumas vezes, considerar o 

contexto institucional em que estão inseridos. São situações que explicitam os limites do 

tratamento psicanalítico e nos convocam a pensar em novas formas de intervenção. Nesse 

sentido, a autora diferencia os limites do modelo de tratamento, tal como conduzido nos 

consultórios, dos limites da Psicanálise como teoria, método, prática e política para a 
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condução destas questões. O que está em discussão são as diferentes estratégias a serem 

adotadas frente às atuais manifestações sintomáticas, bem como modalidades de sua extensão 

na prática psicanalítica extramuros.  

 A autora afirma que o psicanalista é convocado a atuar em nome de uma 

especialidade no que se refere aos aspectos emocionais, intelectuais ou comportamentais de 

algum problema. Em geral o psicanalista é demandado de forma a se adaptar ao sistema que 

comanda a forma de encaminhamento das questões da nossa sociedade. Por isso mesmo, a 

posição da psicanálise que sustentamos nesse trabalho caminha na direção de não se tornar 

uma especialidade cuja ética seja da moderação e do bem. 

 Concordamos com a autora em sua afirmação de que comparecem, nas instituições, 

lógicas de funcionamento que são as mesmas que se pretendem superar na implementação de 

uma instituição, sublinhando como as inovações criativas facilmente se degeneram em 

técnicas a serem aplicadas de modo padronizado: na medida em que as práticas se 

burocratizam, os papéis se cristalizam e as teorias se tornam abstrações e modos de 

perpetuação ideológicos.  

Um dos desafios que encontra a psicanálise é construir uma prática clínica que 

considere os laços sociais, expressos como laços discursivos na instituição, uma prática 

psicanalítica que seja movida pela concepção de sujeito, na dimensão dos discursos. Uma 

prática que se desloque, portanto, para elucidar o discurso e as práticas sociais, a fim de 

problematizar os modos como esses discursos atravessam a subjetividade (ROSA, 2004). 

 E a partir dessa finalidade, especificaremos o contexto dessa prática que se estabelece 

numa modalidade de clínica que acontece nas ruas, na ocasião em que o molde tradicional de 

setting não dá conta daquilo que o fenômeno social nos convoca a pensar. Nessa situação 

específica, nós, terapeutas, analistas, educadores, oficineiros vamos ao encontro de pessoas 

que não necessariamente demandaram por nosso atendimento, e isso tem consequências: em 

primeiro lugar o profissional tem que se haver com esse deslocamento. Ele não vai esperar um 

telefonema, o agendamento de uma consulta e depois disso, ao chegar a seu consultório, que 

ele “associe livremente”. Se você pedir isso a um menino que vive na rua, que ele “associe 

livremente”, no mínimo, ele vai rir de você. 

Esse trabalho é uma aposta que nossa geração de trabalhadores e trabalhadoras está 

encarregada de responder: a de inventar outros dispositivos de escuta para uma sociedade 

como a nossa e compreender que as pessoas a quem nos dedicamos a atender já denunciam 

cotidianamente os problemas que temos que resolver: é necessário parar de correr no ritmo 
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acelerado que nossa cidade impõe e prestar atenção no que as pessoas falam, nos dizeres dos 

muros da cidade, nas invisibilidades que insistem em se manifestar. 

A função da escuta e da clínica que trabalharemos aqui tem uma intencionalidade: 

contrapor-se a modelos de atendimento que acabam por engessar o sujeito num lugar no 

mundo que retira dele a possibilidade de fala. Por exemplo, será que quando escutamos o 

“drogado” escutamos o sujeito na sua relação com a droga? 

As modalidades de sofrimento que podemos observar na contemporaneidade nem 

sempre são acompanhadas por uma demanda de tratamento. Para Rosa (2004), a toxicomania 

é um exemplo disso, que interroga a psicanálise, as possibilidades e limites de sua prática em 

um contexto caracterizado pelo esgarçamento do laço social. A complexidade destas 

manifestações permite a constatação de que esse é um campo em que a psicanálise fracassa 

constantemente.  

 Essa escuta e clínica tem a intenção também, como bem diz Alencar (2011), de 

contrapor-se a morte de tantos jovens (em sua maioria, pretos, pobres e periféricos). Faz 

pensar que esse acontecimento não é um mero acaso, tendo a intenção de se contrapor 

também ao anonimato dessas mortes, às mortes sem nome e sem autor, e às produções 

ideológicas e imaginárias que justificam e legitimam assassinatos de jovens de setores 

populares. Assassinatos que não respondem às determinações legais de reconhecimento do 

autor do crime, que condicionam a responsabilização pela morte à classe social da pessoa 

morta. 

A clínica que estamos desenvolvendo nesse trabalho, passa pela consideração de que é 

necessário fazer algo com o que se escuta, de que quando escutamos um sujeito nessas 

condições, não estamos escutando apenas uma história individual, mas uma história que vem 

se reproduzindo socialmente e que não podemos fingir que não estamos vendo. Provocados 

por essa relação, é necessário que essa escuta possa produzir ações políticas que sejam 

capazes de interrogar as estruturas de funcionamento que contamos hoje. 

Nesse sentido, afirmamos que se trata de uma psicanálise capaz de reconhecer as 

questões sintomáticas de seu tempo. É importante ressaltar que a circulação da psicanálise em 

serviços públicos e movimentos sociais acompanhou, desde sempre, a história do movimento 

psicanalítico no Brasil e, a partir dessa experiência, ela tornou-se cada vez mais capaz de des-

fazer o equívoco de atribuir a contribuição da psicanálise exclusivamente ao campo das 

soluções individuais. No consultório, na rua, nas instituições, a escuta na relação analítica tem 
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condições de promover mudanças num sujeito e de relançá-lo num laço inédito com seus 

semelhantes (MARTINS et al, 2015). 

É importante colocar que apresentamos até aqui uma maneira de compreender a 

psicanálise, contudo, não afirmamos com isso que a psicanálise é o único saber capaz de 

produzir efeitos de mudança sobre um sujeito e seus semelhantes. 

Estar no lugar de quem escuta, sendo esse profissional psicólogo, terapeuta 

ocupacional, fonoaudiólogo etc, de um serviço público de saúde (e outros), coloca questões 

das mais diversas a esse profissional. Sustentar a radicalidade que está em Freud, inovadora 

porque desafia o praticante da psicanálise frente a uma ordem social homogeneizante e 

sempre mais exigente com relação a adaptação dos indivíduos, não é uma tarefa fácil 

(ALENCAR, 2011)  

Rosa (2004) coloca, com Freud, a implicação ética que está em questão com o método 

psicanalítico:  

 

Freud considerou impróprias as categorias de racionalidade e objetividade para a 

compreensão do homem, uma vez que este vive através do mundo simbólico da 

linguagem. Inventou, então, um procedimento para desvelar o sentido da palavra do 

homem, dar-lhe voz.  

O tratamento psicanalítico destaca a escuta do inconsciente, opera na 

transferência, com as associações do sujeito; escuta os efeitos do inconsciente, 

tanto no sujeito, como nos laços que produz, para a produção do saber inconsciente 

na transferência. Freud inventou um procedimento para que a verdade falasse: 

revelar os processos inconscientes que produzem os sintomas (realização do 

desejo), sustentados por uma fantasia, propondo, portanto, a reconstrução da 

fantasia inconsciente. Freud construiu conhecimento a partir dos impasses da 

clínica, formulando seu método — como quando chamou os efeitos de amor na 

relação terapêutica de transferência — e reformulando toda a sua própria teoria 

diante de novos impasses. O método é a escuta e a interpretação do sujeito do 

desejo, em que o saber está no sujeito, um saber que ele não sabe que tem e que 

produz na relação que será chamada de transferencial. Nessa medida, o 

psicanalista escuta o sofrimento e descobre que não deve eliminá-lo, mas criar uma 

nova posição diante do seu sentido. O sintoma é realização do desejo, o lugar da 

verdade do sujeito, uma mensagem, um enigma a ser decifrado; nele está o cerne da 

subjetividade (ROSA, 2004, p.340-341). 

 

Escutar implica sustentar um lugar de aposta do saber que se produz pela palavra no 

encontro com um outro, o que, como afirma Freud, não é o de uma conversa ou de um 



 

69 
 

desabafo; não são palavras ao vento, mas palavras ou silêncio (quando aquelas sofrem um 

impedimento) movidos pelo pathos dos indivíduos. O contexto do qual falamos implica a 

escuta psicanalítica no espaço da rua. Com isso, pensamos na escuta que possibilita indagar e 

também se dirigir ao coletivo, considerando que a partir do que aparece na clínica pode-se 

aprender sobre o território, e lhe dirigir intervenções (ALENCAR, 2011).  

Escutar, nessa perspectiva, tem implicações éticas, e coloca a questão sobre o que 

fazer com o que é escutado, para além da intervenção clínica. O que escutamos que pode 

operar como revelador de aspectos que estão nos laços efetuados no território? 

Essa é uma questão que nos serve como direção de trabalho, uma questão que precisa 

ser sustentada cotidianamente, pois, na medida em que vamos respondendo ela, podemos 

notar como alguns grupos sociais estão mais expostos à violência do que outros e constatamos 

que, ao invés de serem reconhecidos como expostos à violência, são considerados 

perpetradores dela. Condição que nega o próprio direito de proteção que as instituições 

públicas de segurança deveriam oferecer (BUTLER, 2009). 

A esse respeito, as referências de Butler (2009) também nos auxiliam a delimitar a 

perspectiva de abordagem da situação de violência, que pode não só marcar a vida de 

determinadas pessoas ou grupos sociais, mas mesmo incidir de tal forma que se torne parte 

constituinte destas vidas. A autora enfatiza que, geralmente, a violência é associada a 

determinados territórios ou setores de tal forma que se naturaliza essa associação. Esse 

processo se evidencia pela corriqueira associação entre violências e grupos sociais, que são 

estabelecidos com critérios étnicos, etários, econômicos, sociais e políticos. Considerar a 

violência como prática que se liga a determinados grupos ou indivíduos, conforme aqueles 

critérios, nega ou desconsidera a vulnerabilidade a que esses grupos ou indivíduos estão 

expostos de maneira mais dramática ainda que outros. E, nesse sentido, Butler nos alerta para 

o que ela denomina “distribuição geopolítica da vulnerabilidade corporal” (BUTLER, 2009).  

Sobre essa vulnerabilidade tecida e produzida nos discursos sociais, a psicanálise tem 

o seu papel ético e político de enfrentamento. Nessa direção, entendemos que as violências 

ocorridas e relatadas pelas pessoas que escutamos não acontecem por acaso. Quanto menos 

atitude, no sentido de escutar essas vozes, mais elas irão retornar sob a forma de violência, 

demandando escuta. 

Daí, portanto, pensar a forma como os serviços/equipamentos que estão para atender 

essas pessoas estão estruturados. Os efeitos da violência sobre os corpos das pessoas 

produzem impactos significativos que devem ser levados adiante por aquele que escuta. E é 
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essa a posição política, criar espaços em que o estabelecimento de um comum seja possível 

para nos afetarmos diante de acontecimentos que não produzem mais o horror e o espanto que 

deveriam. Vemos muitos profissionais acostumados e fazendo o outro se adaptar a condições 

de vida que precisam ser, urgentemente, questionadas. 

Goldenberg (2013) discorre sobre o método analítico de Freud e faz retornar a 

pergunta freudiana. Nela a alma penada se faz ouvir em tempos de tanto descrédito. Que ela 

continuará a nos assombrar não é exatamente um segredo, mas que sejam os próprios 

encarregados de cuidá-la que estejam abafando-a pode e deveria surpreender.  

A alusão feita diz respeito a tantas pessoas que vagueiam pelas ruas. E deveria chamar 

mais atenção que as pessoas que estão lá para lhes ofertar uma presença, que suporte escutar o 

que seja dito, seja a presença que, muitas vezes, iniba que o dito seja lançado. 

Recolher aquilo que é problemático numa sociedade como a nossa e com isso 

caminhar na direção de alguma ação. O analista é morto? Aqui consideramos que não. Porque 

é necessário que ele faça algo com aquilo que escutou, que denuncie e produza efeitos de 

escândalo com seus pares. Ressaltando, contudo, a importância de que esse escândalo possa 

avançar e ultrapassar a lógica da pura denúncia e possa contribuir com outras ofertas práticas 

de funcionamento.  

Esperamos ter transmitido, nesse percurso até aqui, nosso posicionamento na 

psicanálise, desde a delimitação desse conjunto teórico que nos dá suporte no dia a dia, até 

como este nos auxiliou na leitura dos problemas advindos da prática de atendimento com essa 

população. Sendo assim, avançaremos, por fim, às condições para que uma prática como essa 

possa ser sustentada.  
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AS CONDIÇÕES PARA UMA CLÍNICA NA RUA  
  

O mundo é um lugar perigoso. Não por causa daqueles que fazem mal. Mas por 

causa daqueles que assistem e não fazem nada.  

Albert Einstein  

 

 Pretendemos ter contribuído com relação ao que a psicanálise pode oferecer para uma 

prática de atendimento para as pessoas que estão nas ruas. Tínhamos como intenção responder 

qual psicanálise nos ajuda a produzir elaborações a partir desse trabalho, considerando que o 

setting tradicional de um psicanalista, a saber: um consultório, uma sala, um divã, não dá 

conta da aposta de invenção de outros dispositivos de escuta. Afirmamos que são necessários 

outros dispositivos na medida em que recolhemos um esvaziamento de pessoas, que se 

encontram em situação de rua e que queiram falar de suas vidas no interior dos equipamentos, 

e quando querem muitas vezes não conseguem chegar até os serviços, e por quê?  

 O que acontece usualmente é que a procura das pessoas em situação de rua caminha 

para a resolução de alguma necessidade imediata, que também tem sua importância, mas com 

isso perguntamos se não estamos reduzindo as pessoas às suas necessidades. O que essas 

pessoas querem falar? Sabemos mesmo sobre o que querem conversar? Damos lugar para que 

qualquer coisa apareça?  

Faz tempo que essas pessoas estão dizendo coisas e não estão sendo escutadas, faz 

tempo também que as instituições ganharam muito descrédito naquilo que se propõe a fazer e 

que assumem muito rapidamente que essas pessoas não têm o que dizer, que estão 

acomodadas e que por isso não procuram ajuda. Será que não estão cansadas de sentir que 

“não adianta”? 

Consideramos que essa clínica que tem seu alcance nas ruas lida com algumas marcas 

impostas socialmente e que tem impactos significativos na vida de um sujeito, que a forma 

como ele é falado pelo outro lhe dá um lugar. A forma como a rua é compreendida e 

assimilada pelo outro também dá lugar. Na medida em que vamos recolhendo os efeitos das 

diferentes marcas impostas aos sujeitos, vamos questionando também a ordem discursiva com 

as quais elas vão se estabelecendo. Aquilo que o sujeito viveu enquanto manifestação de ódio 

do outro, não pode ser escutado de forma neutra. Consideramos também aqui a necessidade 

de um movimento para o que se escuta. Um movimento que implique em uma ação e uma 

ação que possa, ainda, ser sustentada com os pares desse campo. 
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Na relação um-a-um isso pode ser questionado enquanto estratégia clínica, como 

alguns sujeitos podem se colar nessa interpretação violenta do outro. Mas o profissional que 

escuta esse caráter de manifestação precisa considerar a mobilização necessária de 

enfrentamento a esse discurso. Precisa considerar que a política que será construída com seus 

pares vai partir do estranhamento e da não aceitação desse discurso, que insiste em se 

proliferar e que não podemos aqui fingir não escutar. É nesse momento que podemos escutar 

a violência sofrida e a partir disso entender como o laço com o outro está constituído. 

Lembramos e ressaltamos nossa aposta numa psicanálise que seja capaz de reconhecer 

as questões sintomáticas de seu tempo, numa prática que se contrapõe a modelos de 

atendimento que engessem o sujeito num lugar que retira dele sua possibilidade de fala, de 

ofertar uma escuta a partir do contexto em que está inserida e que aquilo que foi escutado 

possa denunciar e produzir efeitos de escândalo com seus pares para a construção de outras 

práticas clínico-políticas.  

 Temos interesse em explorar de que forma o conjunto teórico que dá suporte ao 

dispositivo clinico tradicional pode se adaptar ao fenômeno com o qual estamos implicados, 

como a teoria dá suporte a prática e não o contrário. Nesse sentido, sustentamos uma posição 

na psicanálise que implica em avaliar as condições de possibilidade de ofertar uma escuta a 

partir do contexto em que ela se estabelece, das relações advindas desse contexto e de tantas 

outras variáveis que só podem ser compreendidas a partir destas relações.  

Pela posição que sustentamos com a psicanálise, acreditamos também que criar uma 

identidade para essa clínica não garante seu rigor. Nesse sentido decidimos privilegiar alguns 

avisos, enquanto condições, que favoreçam a configuração de uma situação clínica nesse 

contexto. Esses avisos apontam, ao invés de uma definição sobre uma clínica “de rua”, 

experiências que visam contribuir e tornar pública uma experiência clínica “na rua”.  

Procuramos evitar inflações de nomenclatura, como as que podemos encontrar 

atualmente: a clínica da violência, da exclusão, da drogadição etc., a fim de evitar o 

especialismo como sobrenome. Trata-se, portanto, de avisos que podem ser úteis em 

experiências como essas e trata-se, principalmente, do desejo de transmitir minha própria 

experiência nos encontros e (des)encontros na rua. O formato de “avisos” consiste em tentar 

ofertar ao leitor possibilidades de transformá-los de acordo com sua própria interpretação, que 

essa experiência vivida e transmitida aqui possa sensibilizar quem lê para outros significados 

assimilando-se com a história de cada um. 
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Destinamos esses avisos a pessoas que se interessam por esse tema, a pessoas que 

estão inseridas nessa modalidade de trabalho, no sentido de manter esse diálogo aberto, e a 

pessoas que estão iniciando sua trajetória profissional, com a intenção de invertamos 

estratégias diversas para problemas que, infelizmente, são entendidos como “naturais”. 

  

Aviso um: Deslocamento da posição de quem escuta 

 

No trabalho realizado nas ruas, por alguns programas da assistência social e da saúde, 

é recorrente os trabalhadores e trabalhadoras se perguntarem como começar uma conversa 

com alguém, como se aproximar de alguém sem invadir seu espaço. É interessante pensar que 

quando não queremos falar com ninguém, fechamos a porta de casa, a porta do quarto. E qual 

a porta possível pra alguém que está na rua? 

 Sustentando essa questão, em um dia de trabalho no campo, numa tarde qualquer 

sentamos nas escadarias da igreja da Sé. Procuramos, nesse dia, colocar nossos corpos 

disponíveis para qualquer encontro que pudesse acontecer. E ficamos atentos aos diferentes 

movimentos ao nosso redor. 

 Não demorou muito, *Marcelo se aproximou, se apresentou e perguntou quem 

éramos, que estávamos fazendo ali... disse que nunca tinha visto “gente com crachá ficar de 

bobeira” e ficou curioso. *Marcelo está com 28 anos, falou que tinha saído há pouco de uma 

clínica de recuperação. Contou que é ressentido com o pai, porque ele o registrou somente aos 

17 anos. Também está magoado com a mãe, porque sente que ela não o apoia e nunca o 

apoiou nas coisas que deveria. Falou sobre ressentimento, que quer mudar de vida. Ele diz 

que sabe, na teoria, que as coisas têm a ver com ele, que não é culpa do pai e nem da mãe, 

mas, se alguém dá uma “palavra errada”, ele se lembra de tudo que está “internalizado” de 

toda a infância. *Marcelo desacredita de tudo. *Marcelo está desacreditado. 

Muitas são as pessoas que hoje estão nas ruas e que carregam um sentimento 

“desacreditado” da vida. O fato de se sentirem “desacreditados” não é um mero acaso, não é 

frescura, preguiça ou qualquer outro adjetivo que desqualifique essa posição. São pessoas que 

contam suas histórias na expectativa de que alguém as escute e bastam algumas palavras para 

serem encaminhadas para outros serviços, e outros e outros, num movimento ininterrupto.  

Além disso, percebem que para terem acesso a determinado “benefício” — direito — 

tem que fazer de sua história um espetáculo. Algo de nível extraordinário que possa justificar 

a situação em que se encontram. Notam que escorregam da posição de vítima para algozes (e 
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vice-e-versa) muito facilmente e é essa cristalização nessas posições que favorece uma 

percepção menos apurada do que está acontecendo no mundo.  

Nesse sentido, compreendemos que um fazer clínico implica pensar o sujeito face a 

um intenso sofrimento, considerar o que se constitui como marca para esses sujeitos. Por 

exemplo, um menino de rua, desvela uma complexa situação de exclusão que faz da rua um 

lugar possível de existência. A circulação nos espaços públicos dos “trombadinhas”, “cheira-

colas” suscitam ódio, medo, indiferença, num esforço vão e violento por torná-los 

inexistentes, invisíveis, tendo em vista o excesso de visibilidade que provocam com não 

menos intensos ódio e violência. Assim, se invisíveis na condição de sujeitos, que sejam 

visíveis e se tornem, então, “existentes” enquanto, por exemplo, “meninos de rua” (BARROS, 

2009).  

Essas marcas, produzidas em referência a uma (suposta) desposessão simbólica, 

impactam subjetiva e objetivamente as pessoas implicadas nessa realidade. Além disso, 

produzem uma espécie de autorização para que o outro ocupe um lugar “messiânico”, 

oferecendo-lhes uma modalidade de ajuda que convida esse outro para uma “vida melhor”. É 

preciso reconhecer a esfera de violência imbricada na suposição de sabermos o que é melhor 

para o outro. Zygouris (1995, p.15) nos conta: 

 

Um dia, uma garotinha perde sua mãe. São tempos de guerra e ela está na casa de 

sua avó. Ela pergunta: Diga vovó, o que é a morte? Sua avó lhe responde: 

— Pense em sua mãe e diga a você mesma que você não a reverá mais, nunca mais, 

nunca, nunca mais, até que essas palavras se esvaziem de sentido, que você sinta o 

vazio e a vertigem em você mesma, e então se dará conta de que não pode imaginar 

a morte e aí compreenderá um pouco o que ela é. 

 

Não sabemos mesmo o que é melhor para o outro. Diante da cena violenta em que esse 

sujeito está, assumirmos que compreendemos o que outro vive, além de se configurar como 

uma ilusão, pode se configurar como uma violência bastante significativa. Então, para dar 

condições de possibilidade para que esse sujeito queira nos endereçar algo é preciso 

descontruir o assujeitamento que um dispositivo de tratamento pode oferecer. E pode oferecer 

se ficarmos parados esperando que essas pessoas saiam da posição “desacreditada” em que 

estão e queiram entrar espontaneamente nas salas dos equipamentos públicos e nos contar o 

que as fazem sofrer. Se elas não chegam até os serviços, é preciso olhar cuidadosamente para 

a causa disso.  



 

75 
 

Elia (2000, apud BARROS, 2009) considera o dispositivo analítico um lugar 

estrutural, em que um analista estabelece um modo inteiramente peculiar, definido pelo 

discurso analítico, de relacionar-se com um sujeito. Esse dispositivo analítico determina por 

meio de seus eixos simbólicos, toda configuração particular e circunstancial que se queira 

analítica: consultório, ambulatório, enfermaria ou qualquer outra configuração institucional.  

A nosso ver, na medida em que ofertamos uma presença no espaço público, colhemos 

uma demanda que pode servir de endereçamento. Um endereçamento de apelo que pode ser 

escutado a depender da posição de onde esses sujeitos são olhados e falados. Isso nos 

possibilita interrogar sobre a maneira que entendemos a clínica, comumente apreendida como 

algo que revela algo “profundo” e que traz à tona as relações secretas do sujeito. É preciso 

notar que os enunciados cotidianos do sujeito expressam o modo pelo qual ele se organizou 

no mundo, como está inserido no laço social. E os sujeitos falam disso aos ventos, não é 

necessário que preencham tantos protocolos para endereçar a um profissional uma palavra e 

para que esse possa dar condições ao sujeito para que ele se fale outro, se reconheça para além 

das marcas destinadas pela sua posição “marginal”. 

No cotidiano dessa prática nos deparamos com a surpresa de muitas pessoas que se 

encontram em situação de rua quando as cumprimentamos, seja com um beijo no rosto ou um 

aperto de mão. Elas se surpreendem por serem olhadas, não sabem muito o que fazer quando 

nos interessamos por detalhes de suas vidas, desconfiam, acreditam que esse interesse está 

servindo para alguma coisa que não está sendo dita e citam exemplos de como isso já 

aconteceu. É nesse contexto que uma análise sobre a importância do vínculo ganha espaço: 

quando estamos no espaço público “de bobeira” alguns se aproximam para desenhar, 

escrever, expressar-se mostrando seus pertences e as histórias desses, isso chama atenção da 

pessoa que está do lado, que também se interessa em contar sua história e desse encontro 

acontece uma convivência inédita. Pessoas que não se misturariam se misturam e, depois 

desse dia, se cumprimentam, se olham.  

A partir daquilo que aparece como singularidade, podemos intervir realizando 

pontuações durante a conversa, sugerindo um plano de ação e dispondo-nos a acompanhar 

esse sujeito no caminho apontado. Esse acompanhamento serve tanto para o sujeito quanto 

para a rede psicossocial. A impossibilidade de um profissional do Centro de Acolhida ir com 

o convivente para um CAPS reduz a articulação entre o serviço social e a saúde (no caso deste 

exemplo) a um encaminhamento de um serviço para outro, procedimento cuja eficácia, 

sabemos, é mínima. É no bojo dessa problemática que surge esse recurso de deslocamento 
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que acaba por realizar costuras entre os setores, provocando a intersetorialidade em um 

exercício que considera ao mesmo tempo dimensões individuais e políticas. Dessa forma 

compreendemos que esse trânsito pela cidade, que esse deslocamento propõe, pode ser 

explorado numa função de circular pela escuta do sujeito, do coletivo e pela articulação de 

rede.  

Desse modo, quando nos deparamos com um sujeito que se encontra numa posição 

“desacreditada” temos a oportunidade de fazer, por meio do trajeto junto com ele, outra 

significação da instituição, construir pontes que costuram os caminhos numa função 

articuladora, que provoca a intersetorialidade entre os serviços bem como a mobilização e 

formação de uma rede que seja capaz de estimular e construir ações numa clínica política.  

Concluímos compreendendo que o trajeto realizado por esse profissional que se 

desloca nas ruas junto com a pessoa que está em situação de rua, retira-o de um engessamento 

de sua prática, circulando, testemunhando junto com esses sujeitos as possibilidades e 

impossibilidades dessa trajetória, dando possibilidade de modificar dimensões individuais, 

institucionais e políticas, em tempos de tanto descrédito.  

 

Aviso dois: abertura para a invenção com o outro. 

 

Quando, na parte dois desse trabalho, nos valemos de uma experiência que foi possível 

ser sustentada entre pares no território, salientamos que as práticas que provocam 

intersetorialidade são muito bem vindas em situações como essa. A partir do momento em 

que situamos o contexto, da forma como está dado e avaliamos as condições de intervenção 

no campo social, afirmamos que qualquer ação que procura viabilizar uma mudança não pode 

ser realizada de modo solitário. É urgente, sobretudo no contexto de instabilidade em que 

vivemos, enquanto trabalhadoras e trabalhadores do âmbito das políticas públicas de saúde e 

assistência social, estabelecer aquilo que nos é comum e ressaltarmos a potência de uma certa 

práxis que só se dá a partir disso que é comum. 

Endo (2005) enfatiza que o agir solidariamente, importar-se com o outro, modificar 

com a própria ação, palavra ou presença algo na vida de alguém que pede auxílio humano, 

pode parecer uma ação despropositada e, ao mesmo tempo, é a única possibilidade de suscitar 

o prazer e a esperança que o gesto solidário põe novamente em circulação.  

É verdade que onde se destaca o imperativo da própria sobrevivência, tudo conspira 

para que os sujeitos se encastelem e renunciem a qualquer possibilidade de serem afetados por 
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outros. O esforço para se religar aos outros implica também o imperativo do direito e do dever 

de cuidar de si mesmo de modo urgente e sem distração quando a vida está ameaçada de 

forma intensa e cotidiana.  

Assim, endossamos que a solidariedade no seio de situações extremas, constitui-se 

como possibilidade de ver restituído, ainda que fugazmente, um projeto identificatório, um 

futuro para além da preservação do organismo e uma moral que possa ir além do desejo de 

poder soberano e terrorífico (ENDO, 2015). O companheirismo se mostra como um lugar 

possível onde histórias são preservadas e onde a singularidade pode ser exercida. Um 

reconhecimento vital para o ego, que tem restituídas suas possibilidades erógenas nesse 

circuito que o companheirismo é capaz de proporcionar.  

Nesse caso, a amizade e o companheirismo são elementos que podem e devem existir 

diante do medo que se generaliza. Estamos falando de uma angústia que desconhece o objeto 

temido e o indi scrimina, colocando a própria casa como lugar seguro. É um estado muito 

agravado em que o que quer que se possa extrair do convívio e da importância em preservá-lo 

é descartado. Trata-se de uma fuga da cidade em direção ao espaço ultraprivilegiado da 

própria casa.  

Os mortos no meio da rua ainda podem ser isolados, quando se fecha a porta de casa, 

as portarias dos prédios, os veículos blindados. A cidade ainda pode ser isolada da casa onde 

moramos, e a casa onde moramos ainda pode ser isolada de nossa cidade (ENDO, 2005).  

 

Aviso três: Os tempos sombrios em que vivemos hoje. 

 

O Rapper Emicida no dia 20 de setembro de 2015 ano apresentou um discurso no 

programa Altas Horas que vale ser reproduzido aqui: 

 

Eu sinto que o Brasil tem uma dívida com a diversidade, mais do que uma vocação, porque 

ele não exerce essa vocação. Ele aplaude a miscigenação quando ela clareia. Quando 

escurece ele condena a miscigenação. Esse é o grande problema. Essa ideia de democracia 

racial que foi construída, de que o Brasil habita, é o paraíso das três raças... Isso não é uma 

verdade quando você tem a pele escura. E a gente tem essa cultura no Brasil, da opressão 

gritar e o oprimido ficar calado se sentindo errado. Então, a garota foi estuprada e a culpa é 

dela que usou minissaia. Isso é uma doença. Isso precisa ser combatido. A pessoa foi 

discriminada e colocada para fora de um banco porque a pele dela é preta. Ah!, mas não foi 

assim, é porque você tava de boné, porque você tava de tênis, você tava com um moletom, 

você tava com alguma mochila. Não. Você sabe que o táxi não pára pra você e a viatura 

pára. Esse é o problema urgente do Brasil. (GSHOW, 2015) 
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Essa comunicação apresentada está diretamente relacionada ao tipo de mudança 

cultural que precisamos lidar. Estamos submetidos a tantas violências que muitas delas nem 

são reconhecidas como tal. Em nosso país a violência é uma forma socialmente aceita de 

enfrentamento de situações conflitivas, ela se torna natural e surpreende que seus efeitos 

sejam banais e corriqueiros. Surpreende, também, que, quando a violência tem seu alcance de 

reconhecimento, ela seja manipulada de forma tão repetitiva, que consumimos o excesso 

dessas informações e isso não adianta em nada. 

Vivemos em um tempo de choque (ENDO, 2015). Um golpe pelas costas para o qual 

não se pode estar preparado, um corpo se degradando ali mesmo, na rua, feito espetáculo, 

esvaindo-se numa cena de sangue e vísceras humanas. Cenas que se espalham pelas ruas e 

perduram a eternidade para quem as vê. São cenas que anestesiam ou despertam, arruínam 

nossos parâmetros éticos e morais ou reestabelecem uma urgência em reexaminá-los em nós.  

Uma parte dos cidadãos da metrópole paulistana, ainda que não vivam declaradamente 

um cenário de guerra, estabelecem pactos e acordos entre o Estado e grande parte da 

sociedade, determinando quem são os inimigos a serem combatidos e eliminados e desejando 

a expulsão de parte da população para fora dos muros da cidade, expondo seus corpos a 

mandos e desmandos.  

Comparece também o desejo de apaziguamento absoluto, fundado sobre fantasias de 

homogeneidades que são traduzidas pelo grande investimento em muros mais altos, 

construção de blindagens, seguranças pessoais e exemplos inesgotáveis que indicam que a 

cidade deixou de ser pacífica e segura para quem quer que seja.  

A única convivência possível é entre os iguais e a ação mais prudente é o 

enclausuramento e a oclusão da cidade como lugar de convívio e partilha. O estrangeiro, o 

diferente, o que não sabe reproduzir os códigos precários de sociabilidade, perturbam essa 

suposta harmonia. Aquilo que Primo Levi (1900, apud ENDO, 2005) nomeou como 

necessidade de comunicabilidade não é somente a necessidade de reencontrar o familiar (a 

própria língua, os familiares, notícias de seu lugar de origem), mas também a urgência de ser 

reconhecido em sua diferença e não ser eliminado e maltratado por isso. 

Em Benjamim (1936), podemos encontrar a expressão crítica dessa imersão: 

 

Com a guerra mundial tornou-se manifesto um processo que continua até hoje. No 

final da guerra, observou-se que os combatentes voltavam mudos do campo de 

batalha, não mais ricos e sim mais pobres em experiência comunicável. E o que se 
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difundiu dez anos depois, na enxurrada de livros sobre a guerra, nada tinha em 

comum com uma experiência transmitida de boca em boca. Não havia nada de 

anormal nisso. Porque nunca houve experiências mais radicalmente desmoralizadas 

que a experiência estratégica pela guerra de trincheiras, a experiência econômica 

pela inflação, a experiência do corpo pela guerra de material e a experiência ética 

pelos governantes. Uma geração que ainda fora à escola num bonde puxado por 

cavalos se encontrou ao ar livre numa paisagem em que nada permanecera 

alterado, exceto as nuvens, e debaixo delas, num campo de forças de torrentes e 

explosões, o frágil e minúsculo corpo humano (BENJAMIN, 1936 apud ENDO, 

2015. p. 198). 

 

Assim, comparece uma violência para com o corpo que só atinge seu pleno êxito 

quando se alcança a dessubjetivação do sujeito, privando-o dos lugares onde ele se constitui. 

A experiência a que o corpo está sujeito é, nesse caso, uma experiência impossível, 

traumática, irrepresentável, em que a linguagem fracassa por muitas vezes. 

Seguimos com o autor na compreensão sobre o contexto da cidade em que as 

instituições públicas de justiça e segurança, ao desconhecerem a necessidade desse lugar 

subjetivo — mas público —, deixam o cidadão por sua conta e risco. Os poderes públicos se 

ausentam como interlocutores, obrigando os atingidos a recolherem a própria dor na esfera do 

íntimo e do privado. Essa varredura se processa de modo tanto mais eficaz quanto mais se 

dessubjetiva os lugares, a medida em que as ruas vão sendo esvaziadas pelo medo, os rostos 

conhecidos vão sumindo, a circulação no lugar passa a ser explícita ou implicitamente 

controlada, e seguimos testemunhando a degradação e a ruína dos lugares onde antes se 

convivia, se trabalhava, se amava e se existia.  

A cidade de São Paulo é constituída de áreas permissivas ao arbítrio, abusos de várias 

ordens e intrusões. Áreas cinzentas onde os que nela habitam, ou os que a constituem são 

potencialmente elimináveis, matáveis. As áreas demarcadas como zonas violentáveis são, em 

primeira e última instância, o corpo dos que habitam a cidade, sendo alguns corpos mais 

violentáveis do que outros. Nessa conta, estão implicados o isolamento, o apoio à ação 

policial dura e à permissividade ao desrespeito dos direitos civis. Estamos lidando, portanto, 

com uma população assustada, por vezes em pânico, que, frequentemente, não vê outra forma 

de combater a violência a não ser violentamente, indicando um futuro catastrófico e 

potencialmente inviável para uma cidade. Conviver com o traumático não deixa de ser uma 

forma de perpetuar as condições excessivas que possibilitam o trauma, de instaurar condições 

subjetivas de sua reprodutibilidade, repetindo o que traumatiza e produz sofrimento. A não 
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admissão do sofrimento gerado pelas violências, a total ausência do reconhecimento público 

desses traumatismos, é o que faz que uma das cidades mais violentas do mundo esteja 

completamente despreparada para reconhecer os efeitos das violências que gera e permite. 

  

Aviso quatro: “Tio, de que marca você é?”  

 

Numa outra tarde qualquer, debaixo do viaduto do chá, queríamos encontrar *Maria 

para ver se estava de pé nossa ida ao zoológico. *Maria ficava com seu bando — e com seus 

amigos — nesse lugar da cidade praticamente todos os dias da semana. Era naquele lugar que 

conseguiam comida, guarita e que também conseguiam dormir, por ter a certeza de que os 

transeuntes zelavam por seu sono. Era aquele o lugar público que escolheram para fazer 

íntimo. E essa intimidade preocupava os cidadãos da cidade. Era frequente os equipamentos 

de assistência social receberem alguma notificação via 156 (um canal de prestação de serviços 

da prefeitura à cidade) solicitando a intervenção do Estado, operacionalizada por esses 

agentes, requisitando que esses meninos e meninas saíssem de lá, que fossem para suas casas, 

saíssem desse lugar publicamente incômodo. 

Dessa forma, nesse pedaço da cidade, agentes da secretaria municipal da assistência 

social, agentes de saúde da unidade básica de saúde da região, agentes de projetos religiosos 

diversos se misturavam nesse espaço e se dirigiam a esses jovens, representando perspectivas 

ideológicas institucionais muito diferentes uma das outras. A intenção ao recortar essa 

pequena fotografia é sinalizar que a pergunta endereçada desses meninos(as) a nós foi 

suficiente para parar o que estávamos fazendo e nos perguntar o que é que estávamos fazendo. 

Essa pergunta nos mobilizou para um trabalho em rede, fazendo-nos questionar se havia 

alguma rede: nos deparamos com a fragmentação da prática em diversas dimensões, a 

rotatividade dos trabalhadores, a desarticulação e burocracia dos serviços — as estratégias das 

crianças e adolescentes que colocam a circulação no espaço público como possibilidade de 

sobrevivência — e nos confrontam com as dificuldades de se trabalhar em rede, com as 

fragmentações, precarizações das condições de trabalho etc. 

Pretendemos ter transmitido que a multiplicidade de serviços naquele contexto, que 

marcou uma preocupação e um excesso, possibilitou também uma mobilização e articulação 

inédita em rede, a construção de uma coletividade que reuniu esses trabalhadores num projeto 

político comum que passa a compreender a experiência sobre formas de estar na rua como 
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possibilidades de encontro. Trata-se da compreensão que no cotidiano é negada porque 

tradicionalmente a rua se constitui apenas como lugar de risco. 

Todavia, compreendemos essa questão também como um enigma que orientou a 

realização desse trabalho. Para além do estudo e compreensão que esse enunciado — Tio, de 

que marca você é — nos faz refletir, ele abre campo também para que seja inscrita a “marca” 

de analista que desejamos sustentar a partir do que esses meninos nos fizeram pensar.  

Ferreira (2001) coloca que, historicamente, as políticas de assistência às crianças ditas 

“carentes, abandonadas, infratoras, em situação de risco pessoal e social” se estruturam a 

partir de uma tônica corretiva adaptativa ou adaptativa repressiva. Para essas crianças, bem 

como para os loucos, a ordem era de institucionalização, segregação, exclusão do contexto 

marginalizador, ainda que velada sob o nome de inclusão social. O que correspondia a 

normatizar, operar sob uma “ortopedia mental” opera sob uma ordem embrulhada por uma 

política social de controle, ou, no melhor das hipóteses, de assistencialismo. De fora dos 

programas de assistência, a mesma demanda é formulada por diversos grupos sociais e 

cidadãos. Pede-se que os meninos sejam retirados das ruas, apreendidos ou confinados. Essa é 

a medida demandada contra o mal-estar.  

Atualmente os programas de assistência são programas em meio aberto, como 

prescrito pelo ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). Resposta que parece contemplar 

mais a necessidade dos meninos que a vontade de alguns grupos sociais. Muitas são as 

demandas desses diferentes grupos: lojistas, transeuntes, igrejas. Pedem que se retirem os 

meninos da rua, tornem esses úteis à sociedade, salve-os do pecado, impeça-os de se tornem 

irremediavelmente delinquentes. 

Dessa forma os profissionais são chamados a intervir, dar uma resposta frente às 

questões dos “meninos de rua” e os problemas que eles carregam. As instituições demandam 

dos profissionais uma intervenção nos problemas de indisciplina dos meninos. Entende-se que 

eles não sabem lidar com limites e a falta de limites é a queixa principal daqueles que 

trabalham com os meninos. Colocar limites, às vezes, pode ser entendido como disciplinar. 

Outra demanda comum é que os profissionais participem de variadas formações para “zelar” 

pela ordem e para que as atividades não sejam inviabilizadas. Pede-se também que se 

observem e escutem os meninos, muitas vezes uma escuta que forneça dados para somar com 

os da equipe e compor o estudo pessoal e social do menino. Pode-se assinalar que muitas 

dessas demandas são para responder ao bom andamento da instituição.  
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Perguntamo-nos com Ferreira (2001) sobre a resposta a ser oferecida dentro de um 

campo teórico, de um discurso científico que se aproxime mais desse real vivido pelos 

meninos. Talvez possamos percorrer um trajeto que nos possibilite entender o que se passa 

com esse sujeito e o que pode nos auxiliar a intervir na lida com eles. Fazer uma travessia do 

campo da técnica para encontrarmos no campo da ética possibilidades de nos perguntar o que 

queremos quando utilizamos esse ou aquele instrumento. 

Prevalecendo o desejo de que esses meninos saiam das ruas e/ou retornem às suas 

famílias, perdemos a oportunidade de escutar o que os meninos fazem da rua à casa, da casa à 

rua, ou o que eles simplesmente fazem não importa onde. Retirar da rua somente implica num 

aprisionamento que se torna tarefa pedagógica e tampona a escuta ao modo subjetivo de como 

é para cada um ter sido atravessado por essa experiência.  

Essa pergunta ressoa igualmente na possibilidade de inscrever a marca de um analista 

num contexto como esse. A violência imposta pela grande oferta de serviços no espaço 

público é capaz de produzir um efeito destrutivo para com o outro, e, nesse sentido, se não 

houver uma estratégia para as questões que se desdobram desse acontecimento, teremos como 

finalidade a mera reprodução da violência. 

É um lugar muito privilegiado ser escolhido por um menino(a) e se tornar seu 

confidente, amigo, “personal parça” e tantos outros nomes que podem aparecer nessa relação. 

Torna-se um patrimônio comum de quem fala e quem escuta, algo partilhável entre iguais 

que, nesse momento, exercem e constatam suas diferenças fazendo disso o esteio onde algo 

novo se inaugura e inspira a continuar falando. 

A guisa de conclusão, com Ferreira (2001) é importante destacar a dimensão 

educativa, para que o saber desses meninos e meninas produzam algo que seja usado ao seu 

favor e não contra eles. É preciso que haja alguém que os oriente, responda as perguntas, 

enderece demandas, que os acolha em seu desamparo. 

Uma dimensão política, porque esse abandono em que vivem retrata a sociedade 

brasileira, excludente e injusta que continua produzindo, aos montes, meninos para viverem 

nas ruas. Uma sociedade que abandona suas crianças e que não abandona a injustiça social. 

Por fim uma dimensão clínica, porque são crianças e adolescentes embrutecidos, 

desorientados, enlouquecidos pelos maus tratos. Todavia, são crianças e adolescentes que tem 

uma grande vocação para o amor. Testemunho disso é a relação que estabelecem com os 

educadores e seus “considerados”. 
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Encerramos essa parte do trabalho com a noção de narrativa cunhada por Benjamin 

(1994) que compreende que o narrador retira da experiência o que ele nos conta: “sua própria 

experiência ou a relatada pelos outros” (p.201). É a narrativa, pela sua peculiaridade oral, que 

mantém as tradições e as conserva, diferentemente de um romance, por exemplo, que tem sua 

origem no indivíduo isolado e trata, na maior parte das vezes, do sentido da vida, encerrando 

sempre a história com um final que é, então, imposto ao leitor. Na narrativa vemos 

comparecer o conselho, não no sentido de senso comum, mas como forma de saber que sugere 

a continuação de uma história que está sendo narrada, ganhando significação de continuação 

de uma história que se tece à medida que é contada e carrega consigo a sabedoria de um saber 

que perpassa o tempo. A narrativa contempla a experiência contada pelo narrador e ouvida 

pelo outro, o ouvinte. Esse, por sua vez, ao contar aquilo que ouviu, transforma-se ele mesmo 

em narrador. Por meio da narrativa podemos nos aproximar da experiência, tal como ela é 

vivida pelo narrador (DUTRA, 2002).  

Esperamos não ter apenas dado notícias sobre essa experiência, mas sim, ter dado 

oportunidade ao leitor que escute essa história e a transforme de acordo com sua 

interpretação. Esperamos também não ter fornecido respostas, pelo contrário, a expectativa é a 

de que a experiência vivida e transmitida pelo narrador possa sensibilizar quem escuta para 

outros significados atribuídos a experiência, assimilando-se com a história de cada um.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Ficamos pobres. Abandonamos uma depois da outra todas as peças do patrimônio 

humano, tivemos que empenhá-las muitas vezes a um centésimo do seu valor para 

recebermos em troca a moeda miúda do "atual". A crise econômica está diante da 

porta, atrás dela está uma sombra, a próxima guerra. A tenacidade é hoje privilégio 

de um pequeno grupo dos poderosos, que sabe Deus não são mais humanos que os 

outros; na maioria bárbaros, mas não no bom sentido. Porém os outros precisam 

instalar-se, de novo e com poucos meios. São solidários dos homens que fizeram do 

novo uma coisa essencialmente sua, com lucidez e capacidade de renúncia. Em seus 

edifícios, quadros e narrativas a humanidade se prepara, se necessário, para 

sobreviver à cultura. E o que é mais importante: ela o faz rindo. Talvez esse riso 

tenha aqui e ali um som bárbaro. Perfeito. No meio tempo, possa o indivíduo dar 

um pouco de humanidade àquela massa, que um dia talvez retribua com juros e com 

os juros dos juros 

Walter Benjamin 

 

No decorrer deste trabalho pudemos compreender que a população em situação de rua, 

na maior parte das vezes, é definida a partir da pobreza, da interrupção de vínculos familiares 

e pela inexistência de moradia regular convencional, sendo todos esses atributos de 

despossessão caracterizadores dessa situação, além de ser descrita também pela dependência 

de agentes e instituições.  

A classificação de ‘população em situação de rua’ abrange gradativamente um 

contingente cada vez maior de pessoas que passa a fazer parte do cenário das cidades, mas 

não como cidadãos e, sim, como não-sujeitos, discriminados, alvos de preconceitos e 

estigmas. A respeito desse panorama social contemporâneo, Rosa (2005) aponta que: “Essa 

questão é parte integrante desse processo econômico social contraditório, que envolve o 

desafio de demandas sociais não equacionais no passado, acrescida dos impasses do presente 

diante das novas determinações da crise do capitalismo em escala internacional” (p.31).  

Esses sujeitos são privados do direito de uma vida digna, enquanto cidadãos são 

tratados como caso de polícia. O direito de ir e vir, de usar o espaço público e transitar por ele 

são violados cotidianamente. O lugar que ocupam nas cidades é o de não cidadãos, sujeitos 

que devem ser “vigiados” pelo Estado, pois oferecem perigo à sociedade e, dessa forma, não 

podem permanecer por muito tempo, menos ainda parar nas calçadas, em bancos de praças e 

parques. A “situação de rua” é um fenômeno multideterminado, com elementos econômicos, 

sociais, políticos que impactam os sujeitos que nela vivem e trabalham. 
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Não é por acaso que se fala de miséria “nua e crua”. O que há de mais nocivo na 

exposição dessa miséria não é a compaixão, a consciência, igualmente terrível, da imunidade 

própria, sentida por quem vê, mas a vergonha disso. Tornou-se quase impossível viver numa 

cidade onde a fome força os mais miseráveis a viver das notas de banco com que os 

transeuntes procuram tapar uma nudez que os fere. De fato, o dinheiro constituiu, por um 

lado, o centro absorvente de todos os interesses da existência, e, por outro lado, se configura 

como a barreira perante a qual quase todas as relações humanas fracassam (BENJAMIN, 

2013).  

A sociedade contemporânea nos coloca muitos desafios. Dentre eles recortamos a 

possibilidade recorrente de alterarmos o rumo do desenvolvimento societário marcado pela 

grande desigualdade social construída historicamente. A realidade social é marcada por 

relações que se estabelecem a partir das leis do mercado. Como coloca Martins (2008): “É 

própria da sociedade capitalista a tendência de destruir as relações sociais que não sejam 

relações capitalistas” (p.120). Grande parte da população é cotidianamente jogada para o 

mercado informal de trabalho e um conjunto significativo de sujeitos tem, desde seu momento 

primeiro no mundo, a violação dos seus direitos. O modelo de produção capitalista produz 

novas formas de alienação e opressão da classe trabalhadora, com grande parte da população 

sendo gradativamente excluída do acesso aos bens e aos serviços produzidos socialmente, 

sendo a exclusão “sintoma grave de uma transformação social que vem rapidamente fazendo 

de todos os seres humanos seres descartáveis, reduzidos à condição de coisa” (MARTINS, 

2008, p.20). 

Consideramos o dispositivo da escuta estritamente fundamental para dar visibilidade a 

fenômenos como esse. Ressaltamos que a escuta problematizada nesse trabalho passa 

necessariamente por considerar o cuidado com as questões sociais e de mínima condição 

material, ou seja, deve-se levar em conta, portanto, as dimensões política do espaço público, 

tanto do singular quanto do coletivo. O auxílio dos profissionais da assistência social, saúde, 

direitos humanos é muito valioso para que o sujeito tenha condição de se restabelecer em 

outro chão. Somado a isso, sabemos da enorme demanda pelos serviços de abrigo, muito 

maior que sua capacidade, caracterizando também uma multiplicidade de urgências para que 

os abrigados possam sair logo do abrigo para dar lugar aos recém-chegados. Nessa trama, a 

instituição e seus agentes ficam numa posição ambígua: a de, por um lado, acolher e oferecer 

oportunidades e, por outro, a de acelerar uma saída, não raro sem que o abrigado tenha tido o 

tempo para se estabelecer. Assim, o encontro dos agentes que adentram o território pode ser 
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condição de possibilidade de conhecimento do universo da ilegalidade ou da informalidade 

que é inevitável na busca pelo conhecimento da cidade real.  

As desigualdades sociais materializadas nas regiões da cidade se explicitam quando se 

estabelecem comparações entre elas, seja pelos registros de homicídios, seja pelas condições 

de moraria, saúde, educação, transporte, oferta e acesso a espaços culturais e de lazer, entre 

outros patrimônios construídos pela humanidade, mas que se tornaram privativos de uma 

pequena parcela. É nessa medida que o território é tomado em correlação, construindo-se em 

elemento revelador das realidades em que os indivíduos estão inseridos e das quais são 

produtores.  

Pretendemos ter dado condições de aprofundamento ao leitor das questões expostas 

acima nos capítulos: “A rua”, “O que é uma população em situação de rua” e “Crianças e 

adolescentes em situação de rua”. 

Desenvolvemos esta pesquisa sobre o recorte das pessoas em situação de rua e mais 

especificamente, trabalhamos a criança e o adolescente como nosso principal interlocutor. 

Contudo, acreditamos ter explicitado que compreendemos que adultos em situação de rua, 

crianças, travestis, mulheres, negros, pobres, ocupam esse lugar incômodo de estrangeiridade 

que é capaz de questionar uma certa ordem, mas que, ao invés disso, são questionados em sua 

existência.  

Compreendemos junto com alguns autores no desenvolvimento deste trabalho que o 

conceito de estranho cunhado por Freud (1919) se faz importante por questionar nossa própria 

identidade, os mecanismos de segregação e seus efeitos nos campos políticos, sociais e 

psíquicos.  

A peça O Estranho Familiar dirigida por André Guerreiro Lopes e Djin Sganzerla 

contribui para que seja questionada a diferença entre o que vemos no espelho e o verdadeiro 

eu — o protagonista posiciona-se em frente a um espelho procurando descobrir quem é. Por 

meio desse processo ele vai se deparando com os diversos outros que o habitam e, 

concebendo-os como estranhos ao seu eu, procura eliminá-los. Assim, ao finalizar a busca do 

eu, resta o vazio que nos questiona a respeito desse estranho familiar que nos constitui 

enquanto sujeitos. A peça citada aqui serve para apresentar a angústia e a perplexidade do 

modo como lidamos com o outro, seja aquela alteridade que habita em nós mesmos, seja nas 

pessoas e nos povos que são culturalmente diferentes (ROSA, CARIGNATO, ALENCAR, 

2013).  
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A escritora, Noemi Jaffe trabalha esse conceito em seus romances. Para ela estrangeiro 

tem a ver com o estranhamento, tem a ver com estar fora, tem a ver com não pertencer. Numa 

entrevista apresentada à revista Brasileiros em agosto de 2015, ela comenta que se trata do 

principal problema da humanidade atualmente, o que fazer com os refugiados, a xenofobia, o 

preconceito, os sem-teto, os sem-lugar, fugindo das catástrofes das quais não são culpados. 

Para ela são pessoas que nasceram no lugar e na hora errada e são as principais punidas por 

uma coisa com a qual elas não têm nada a ver.  

Assim, até onde podemos alcançar, compreendemos que antes de pensar na 

especificidade das populações consideradas vulneráveis, é preciso entender que o sistema com 

o qual contamos hoje é um sistema que exclui um sujeito pela sua inadaptação. Esse sujeito 

continua presente, contudo sob a forma de exclusão, o que alimenta a necessidade de negá-lo 

pela violência, que, no limite, é a eliminação. Quando a morte acontece na vestimenta da 

exclusão, os mortos continuam sendo nossos mortos, nos assombrando, por mais que 

tentemos esquecê-los (SILVA, 2014).  

Assumindo junto com Silva (2014) que a exclusão e a violência constituem o oposto 

do reconhecimento ético-político, é necessário admitir que a generalização e a naturalização 

da violência excludente têm como causa principal o desaparecimento da dimensão política da 

vida, cujas manifestações são predominantemente o individualismo exacerbado e a obsessão 

pela vida privada. Ora, e não é mesmo isso que os moradores de rua vêm denunciar, a 

negação de um projeto burguês que tampona outras formas de organizar a vida? 

Benjamin (2013) afirma que lidamos com o imperativo da vontade cega de salvar a 

todo custo o prestígio da existência pessoal, em vez de libertá-la da cegueira geral. É por esse 

motivo que o ar está tão cheio de teorias da vida e visões de mundo, porque, da forma 

excessiva como está, serve apenas para sancionar qualquer situação privada insignificante. É 

por isso também que esse ar está tão cheio de ilusões e miragens de um futuro cultural que, 

apesar de tudo, irrompe e floresce do dia para a noite, porque cada um segue apenas as ilusões 

de ótica do seu ponto de vista isolado.  

A função da escuta ética-política, portanto, é o campo de abertura para conhecer o 

outro, ter condições de elaborar intervenções com o outro — e não para o outro. Nesse 

sentido, nos valemos das elaborações do coletivo Exú-arte para dar seguimento ao lado belo 

dessa estrangeiridade comentada acima. E pareceu-nos o papel da arte na política, na clínica: 

deslocar-se do centro para poder criar o estranho, fazer com que as pessoas também se 

desestruturem. É a metáfora do poeta sórdido, onde o sujeito sai com sua roupa de brim 
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branco, bem engomada e de repente passa um caminhão de lixo e joga-lhe uma mancha de 

lama bem no paletó (JAFFE, 2015).  

Com esse conceito propomos um descondicionamento do olhar sobre a palavra. Um 

estranhamento. Esse estranhamento significa, nas palavras de Jaffe (2015), olhar para uma 

coisa muito de perto e começar a ver coisas que não fazem mais parte daquele olhar geral que 

você tem dela. Então você começa a estranhar o objeto que está vendo. Daí se retira a 

importância de fazer o mesmo com as palavras, com as cenas, com as pessoas, com os 

acontecimentos, pois é nesse instante que passamos a ver as mesmas coisas que vemos todos 

os dias sob outro ponto de vista. É o olhar estrangeiro, sobre a vida, o real. 

Nesse sentido, não pretendíamos esgotar os diversos aspectos sobre esse tema, que é 

tão plural. Contudo, procuramos trazer à tona as contradições e também fazer incidir o 

discurso psicanalítico como operador, na medida em que ele possibilita essa circulação 

discursiva. Quando afirmamos que o psicanalista é confrontado a lidar com demandas com as 

quais não está acostumado, queremos explicitar uma posição na psicanálise, no contexto de 

atendimento na rua, que nos traz para o fazer ético-político. Compreendemos a escuta, 

portanto, como risco, ao invés de nos resguardarmos no âmbito da técnica, com as regras e 

normas que burocratizam o fazer do psicanalista e que assim o protegem da alteridade do 

campo. 

Em suas recomendações técnicas, Freud (1976) nos alerta sobre o perigo da ambição 

terapêutica de alcançar algum efeito convivente sobre outras pessoas. A esse respeito é 

importante sustentar um “não saber” como estratégia clínica, escuta do sujeito que coloque o 

ouvinte no lugar de aprendiz. O saber deve estar do lado do sujeito, assegurando que aquilo 

que não cessa de não se inscrever (LACAN, 1972) não será enquadrado ou domado, mas 

bordejado para dar continência à experiência. Assim vai se ganhando contornos simbólicos, 

podendo dizer desse acontecimento na vida, a partir dessa borda continente, constituída no 

laço social, entre aquele que quer falar e aquele que quer escutar. Esse ato clínico, como 

dizem Figueiredo e Frare (2008) é um “acontecimento que deve localizar, apontar e convocar 

o sujeito que ainda permanece “oculto” no paciente em sua apatia ou excesso como modos de 

gozo desregulado” (p.92). 

Trata-se da clínica do e no acontecimento, onde a palavra é tomada ao pé da letra, ali 

mesmo onde é dita sem reservas e acolhida sem restrições. Considerar a psicanálise como 

direção ética e metodológica é recolocar a fala do sujeito na cena principal, é focar a 

emergência da responsabilização como possível, é fazer a aposta que um sujeito subsiste 
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(apesar das condições em que sub-existe) aí, no meio de tanto entorpecimento, no meio de 

tantos discursos que falam dele, que falam por ele.  

Pensar a psicanálise com pessoas em situação de rua implica manter a tensão e 

negatividade necessárias para que algo do sujeito compareça na escuta. Como escutar a 

urgência, a premência das pessoas embaixo de viadutos, em pontes e praças, com tuberculose, 

HIV, fome, miséria, depressão, drogadictas? Nessas situações a crueza da realidade factual 

invade e desafia a escuta do psicanalista frente ao que é próprio do sujeito nos meandros da 

exclusão e do desamparo social. Como não cair na tentação do bem, no sentido da 

moralidade? Como contribuir para a construção de uma política pública para a cidade sem a 

ilusão da eliminação do conflito? Sustentamos essas questões nas considerações finais, porque 

acreditamos que elas serão norteadoras em trabalhos como esses. Muitas vezes, os 

dispositivos coletivos criados funcionam como uma espécie de condição suporte que 

possibilita o resgate da enunciação do desejo, mas outras vezes podem funcionar de forma a 

inibir a necessária recusa da submissão às normas e aos procedimentos de uma assistência que 

busca garantir os “mínimos sociais”.  

Para Saflatle (2015), a política não se resume exclusivamente a circulação de bens e 

riquezas. Ela não se funda simplesmente em uma decisão a respeito de como as riquezas e os 

bens devem circular, como eles devem ser distribuídos.  

Concordamos com esse autor quando ele compreende que a política também é uma 

questão de circulação de afetos, da maneira como eles irão criar vínculos sociais, afetando os 

que fazem parte desse vínculo. O modo com que somos afetados define o que somos e o que 

não somos capazes de ver, perceber. Uma vez definido o que vemos e sentimos, são definidos 

meus campos de ação, o modo com que julgamos o que faz parte e o que está excluído. É 

necessário que certos afetos não circulem, que a humanização produzida pela morte estúpida 

de um refugiado não nos afete. Todo fascismo ordinário é baseado em uma desafecção.  

Contudo faz parte das dinâmicas de poder decidir qual sofrimento é visível e qual não 

é. O mesmo para quem fala e para quem não fala. A forma mais utilizada é simplesmente 

calar quem não tem direito à voz, sendo esses os grupos sociais vulneráveis e objetos de 

violência ininterrupta (negros, homossexuais, mulheres, crianças, travestis, palestinos, entre 

tantos, tantos outros).  

Mas ainda há engessamentos que resultam em outras formas de silêncio. Assim, um 

será a voz dos negros e pobres, já que o enunciador é negro e pobre. O outro será a voz das 

mulheres e lésbicas, já que o enunciador é mulher e lésbica. A princípio, isso pode parecer um 
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ato de dar voz aos excluídos e subalternos, fazendo com que negros falem sobre os problemas 

dos negros, mulheres falem sobre os problemas das mulheres e por aí vai. 

No entanto, essa é apenas uma forma astuta de silêncio, e deveríamos estar mais 

atentos a tal estratégia de silenciamento identitário. Ao final, ela quer nos levar a acreditar que 

negros devem apenas falar dos problemas dos negros e as mulheres devem apenas falar dos 

problemas das mulheres. Pensar a política como circuito de afetos significa compreender que 

sujeitos políticos são criados quando conseguem mudar a forma como o espaço comum é 

afetado. 

Nessa mediação entre a clínica e a política, compreendemos que dar condição de voz 

para um sujeito é conseguir enunciar proposições que impliquem todo mundo, ou podem 

implicar qualquer um. Safatle (2015) comenta também a esse respeito, a dimensão de 

implicação do “qualquer um”, que faz parte de cada um de nós. É quando nos colocamos na 

posição de qualquer um que temos mais força de desestruturação dos circuitos hegemônicos 

de afetos.  

Assim, criar uma identidade para essa clínica não nos parece que garanta alguma 

coisa. Privilegiamos sustentar alguns avisos enquanto condições para uma clínica que 

acontece nas ruas, do que propriamente definir o que seria uma “clínica na rua”. Esses avisos 

tratam de publicizar uma experiência que também procura enfrentar as inflações de 

nomenclaturas (clínica para o menino de rua, para o drogadicto, para a violência, para a 

exclusão etc.) e evitando também o especialismo como sobrenome.  

 

Para concluir esse trabalho apresentaremos uma carta-manifesto que simboliza a 

organização política de atores implicados nessa realidade que desejamos transformar. 

Decidimos encerrar com essa carta, pois ela é representativa de um processo que possibilitou 

elaborarmos aquilo que consideramos as condições para que uma prática na rua se estabeleça.  

Essa manifestação permitiu a cada um dos envolvidos homenagear o ente que perdeu, 

ao mesmo tempo em que reivindicou saber as razões de sua morte. Adolescentes seguravam 

cruzes, exibindo nomes de pessoas queridas assassinadas, caminhando resolutas em nome de 

um reconhecimento coletivo. Uma fileira imensa e triste escoava pelas ruas, oferecendo seus 

corpos para a formação daquele imenso continente humano que rejeitava, tristemente e em 

silêncio, um cotidiano marcado por dor, morte, descaso. Outros olhavam pela janela e 

silenciavam, somando e aprofundando o luto e, talvez, constatando pela primeira vez que a 

dor pode ser partilhada e exposta de forma inteiramente diferente da espetacularização; que os 
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mortos anônimos podem ser ali, naquela coletividade, singularizados, e podem passar, por 

instantes, a existir, adquirindo importância e rosto. São os mortos de cada um, cujos nomes 

figuram em faixas, fitas e falas, expostos naquele dia, publicizados com amor e delicadeza, 

mas são também os mortos que ainda virão, aqueles sem importância, os que jamais serão 

velados. O percurso que se refaz permite também restabelecer esse recorte íntimo e singular 

no qual a população celebra, coletiva e publicamente, suas perdas, defendendo o direito de 

lamentá-las, de sofrê-las em comunhão cívica e religiosa. Articula-se ai também, e ao mesmo 

tempo, o caráter evidentemente político da manifestação intrinsicamente ligado à experiência 

singular da dor. 

Naquele momento, enquanto a população ocupa a avenida, se desfaz a imperiosa 

repetição traumática de dores vividas em reclusão e silêncio, se impõem e se ordenam as 

milhares de mortes aleatórias, arbitrárias e indigentes, que subitamente passam a ter história, 

memória e lugar, e por fim, se encena o projeto de uma cidade justa e segura, onde 

predominam os vínculos solidários. Solidariedade de que se ressentem muitos dos que 

optaram, justificada ou injustificadamente, por salvar a própria pele, por permanecer vivo 

custe o que custar (ENDO, 2005).  
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CARTA MANIFESTO 
 

AO NÃO SILENCIAMENTO DE VIDAS E MORTES DE CRIANÇAS 

ADOLESCENTES E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RUA NO CENTRO DA CIDADE DE 

SÃO PAULO 

 

Quem cala sobre teu corpo; Consente na tua morte; Talhada a ferro e fogo; 

Nas profundezas do corte; Que a bala riscou no peito; Quem cala morre 

contigo; Mais morto que estás agora; Relógio no chão da praça; Batendo, 

avisando a hora; Que a raiva traçou; No incêndio repetindo; O brilho de teu 

cabelo; Quem grita vive contigo.  

Menino – Milton Nascimento 

 

No início de janeiro de 2014 fomos notificados que um jovem de 19 anos, atendido 

pela rede, havia sido agredido brutalmente por outros jovens e adolescentes no centro de São 

Paulo, falecendo pouco tempo depois. Desde esse episódio, em pouco mais de um ano, 

vivenciamos pelo menos mais 7 mortes de crianças, adolescentes e jovens adultos em situação 

de rua. Todas essas envolvendo situações de violência física e/ou uso abusivo de drogas, em 

especial solventes, como “lança-perfume” e “thinner”. No caso das mortes relacionadas ao 

solvente, a situação de vulnerabilidade em que os jovens se encontravam foi determinante 

para o desencadeamento da morte, visto que nas situações houveram também cenas de abuso 

sexual, violência ou os mesmos estavam protagonizando furtos. Ou seja, não se tratou de 

casos isolados de abuso de substâncias psicoativas e sim de uma junção de fatores que a rua 

impõe como grande risco para esses adolescentes.  

Essas mortes nos fazem refletir ainda mais sobre a invisibilidade dessas crianças que 

vivem e morrem nas ruas de São Paulo. Mesma invisibilidade que acoberta as chacinas nas 

periferias do país, a violência policial, os desaparecimentos e as torturas de tantas crianças, 

adolescentes e jovens cuja vida é considerada indesejável, intolerável, “menor”. 

Diante disso, os serviços de atendimento a essa população se mobilizaram a fim de 

não silenciar essas vidas e mortes. A aposta é na consolidação de uma rede que se paute pela 

solidariedade e cuidado com o outro, que seja capaz de estabelecer laços e ações políticas que 

possibilitem a transformação de uma realidade como a nossa. Realidade essa que permite que 

pessoas morram todos os dias. 
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Já começamos as ações. A próxima, no dia 13 de março as 15h00min, será o ato que 

partirá do Vale do Anhangabaú e percorrerá os locais onde essas crianças e adolescentes 

morreram. A ideia é poder vivenciar o luto com as demais crianças em situação de rua, 

realizando um cortejo simbólico, denunciando e evidenciando a frequente violação dos 

Direitos Humanos e o descumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Lembrando 

que esse ano completa-se 25 anos de tal Estatuto. 

 

(...) para vivermos numa ilha de ficção dentro de uma sociedade segregadora e 

bélica, precisamos viver como sonsos essenciais, como diz Lispector (1971): 

mantenho o conforto e a sensação de ser do bem. Ficamos na inocência, na 

indiferença mortal, no alívio indigesto e escondido de nós mesmos, pois, afinal, 

alguém fez por mim, sujou as mãos por mim ou viveu por mim a raiva enquanto eu 

tive calma. O medo, a impotência frente a uma realidade tida como imutável e o 

desejo de que minha casa funcione do mesmo jeito de sempre são os modos de 

sustentar uma impossibilidade de mudança. Dizendo eles, nós nos salvamos. Mas 

eles somos nós, e essa constatação encobre o terror da semelhança. Inventamos 

uma diferença radical entre nós e os personagens do massacre para contornar o 

medo. Sem querer saber o que se passa, embalados pela culpa e pela compaixão, 

postergamos o ato ético-político. E, se alguém o faz, é nomeado como radical, 

fanático, deslocado do seu tempo (...) (ROSA; VINCENTIN; CATROLI, 2009). 

 

Esta é uma carta convite a todos os atores sociais que se mobilizam com as causas dos 

direitos humanos e da defesa das crianças a dos adolescentes, para participarem desse 

processo. 

 

Participantes: 

Projeto Quixote; Seas Santa Cecília; Caps i Sé; Matilha Cultural; Casa Rodante; Coletivo 

Sem Ternos; Associação Compassiva; UBS República; É de lei; CEDECA Sé; Pivale; Piluz; 

Casadalapa; Exú-Arte; Seas Sé; Creas Sé; Projeto Oficinas — CEDECA Interlagos; Fundação 

Projeto Travessia; Consultório na Rua — SAE Campos Elísios; Fórum de Direitos da criança 

e do adolescente Sé; Conselho Regional de Psicologia SP - CRP 06 
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