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Quando eu era menina o meu sonho era ser homem para defender o Brasil, porque eu lia a 

história do Brasil e ficava sabendo que existia guerra, só lia os nomes masculinos como 

defensores da pátria então eu dizia para minha mãe: 
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Ela dizia: 

– Se você passar por debaixo do arco-íris você vira homem. 

Quando o arco-íris surgia eu ia correndo na sua direção, mas o arco-íris estava sempre 

distanciando. Igual os políticos distante do povo. Eu cansava e sentava, depois começava a 

chorar. Mas o povo não deve cansar, não deve chorar, deve lutar para melhorar o Brasil 

para nossos filhos não sofrer o que estamos sofrendo. Eu voltava e dizia para minha mãe: 

– O arco-íris foge de mim. 
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Resumo 

 

Este trabalho retrata parte de pesquisa de campo realizada em São Paulo durante o período de 

meu doutorado, de 2015 até 2020, com mulheres que partilham da experiência de viver em 

situação de rua, em Centros de Acolhida ou em ocupações. O envolvimento com essas 

mulheres aconteceu por meio de três territórios diferentes, mas com uma circunstância 

comum que é ter a rua como lugar de moradia (permanente ou provisória). Desse modo, 

nossos encontros e compartilhamento de experiências aconteceram no trabalho com o Centro 

de Inclusão pela Arte, Cultura, Trabalho e Educação (Cisarte); a ocupação Tia Estela, no 

Viaduto Alcântara Machado e, incialmente, com o coletivo SP Invisível para em seguida 

partir para uma escuta mais autônoma, nas próprias calçadas do centro da cidade, onde muitas 

mulheres vivem. A pesquisa de campo teve como inspiração a metodologia etnográfica, com 

foco em princípios metodológicos que fluíram durante o pesquisar que são: a escuta ético-

política; as virtudes da cautela e a identificação de campos de sensibilidade. A pesquisa teve 

como intuito encontrar as estratégias de resistência das mulheres nas ruas, atentando-se 

àqueles afetos que Espinosa chamaria de úteis, os de alegria, pois contribuem com a 

permanência na existência com dignidade. Ainda, sustentadas pelo conceito de sofrimento 

ético-político, buscamos compreender a dialética exclusão/inclusão como produtora e 

reprodutora de afetos, sem nos esquivarmos das condições histórias e sociais. Descobrimos 

algumas redes de violências que, sobremodo, fazem parte do cotidiano dessas mulheres e as 

sistematizamos para poder ordenar e compreender melhor como esses grilhões são produzidos 

e quais as formas de arrebentá-los. Deste modo, elencamos 1- as violações de direitos que 

acontecem nos equipamentos destinados ao atendimento da população em situação de rua, 

buscando compreender de que modo a proteção social está sendo trabalhada neste lugar. 2- As 

violências ocorridas contra o corpo feminino no âmbito familiar desde as violências 

domésticas pregressas que as levam à situação de rua. Ainda, seguimos denunciando uma 

prática comum, mas muito perversa, por parte do aparato judiciário, que é a destituição do 

poder familiar das mães de rua. 3- A análise dessa rede de violências trouxe também a pauta 

para as relações hostis que ocorrem entre as mulheres e seus companheiros/companheiras e 

entre elas mesmas; que entram inúmeras vezes em embates por territórios, homens, alimento, 

roupa, dinheiro. Nessa parte realçamos uma lógica patriarcal de sociedade que gera, alimenta 

e reitera competições e disputas. Ao fim, mas não ao cabo (pois a luta continua) chegamos ao 

caminho dos rompantes de afetos de alegrias ativas que se manifestam entre elas. A pesquisa 

nos mostra que há momentos em que esses afetos são gestados nas próprias reuniões 

coloquiais entre seus corpos potentes e desejosos de vida para si e para os seus. Situações que 

desconstroem nitidamente ideias pré-concebidas da situação de rua como uma luta somente 

para sair da precariedade material. Muito pelo contrário, na rua as mulheres clamam por uma 

estética sua, específica, como qualquer outra mulher, em outra classe social. Ela decide, por 

exemplo, não pegar uma roupa para doação porque não achou bonita. Porque não cairia bem 

em seu corpo. Elas se encontram em momentos de grandes desastres para falar de suas vidas, 

de suas filhas e filhos, de seus amores e de suas estratégias de luta. E é com essa análise da 

constelação afetiva que é pontuada de alegrias poderosas que buscamos iluminar a escrita 

desse trabalho, com o cuidado constante de não incorrer em fatalismos e na ausência total de 

afetos úteis para a manutenção da vida. Justamente ali, onde o Estado destila todo o seu 

descaso. 

 

 

 

Palavras-chave: Afeto, gênero, desigualdade social.  
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Abstract 

 

This work portrays part of field research carried out in São Paulo during my doctoral studies, 

from 2015 to 2020, with women who share the experience of living on the streets, in shelters 

or in occupations. The involvement with these women was held across three different 

territories, but with a common circumstance, which is having the street as a place of residence 

(permanent or temporary). Thus, our meetings and the sharing of experiences occurred at the 

Inclusion Center for Art, Culture, Work and Education (Cisarte); at the occupation Tia Estela, 

in the Viaduto Alcântara Machado and with the collective SP Invisível. Other meetings 

occurred in an autonomously way, on the sidewalks of the city center, where many women 

live. The field research was inspired by the ethnographic methodology, focusing on 

methodological principles that flowed during the research, which are: ethical-political 

listening; the virtues of caution and the identification of fields of sensitivity. The research 

aimed to find the strategies of resistance of women on the streets, paying attention to those 

affections that Espinosa would call useful - those of joy - since they contribute to the 

permanence in existence with dignity. Furthermore, supported by the concept of ethical-

political suffering, we seek to understand the exclusion / inclusion dialectic as a producer and 

reproducer of affections, without avoiding historical and social conditions. We discovered 

some networks of violence that, most of all, are part of the daily lives of these women and we 

systematized them so we could cluster and better understand how these fetters are produced 

and what are the ways to break them. Thereby, we list: 1- the violations of rights that happen 

in the equipment destined to the care of the homeless population, seeking to understand how 

social protection is being processed in this place. 2- The violence that has occurred against the 

female body in the family environment since the previous domestic violence that leads them 

to the street situation. And we continue to denounce a common, but very perverse practice on 

the part of the judiciary, which is the destitution of the family power of the mothers who live 

on the street. 3- The analysis of this network of violence also brought the agenda for the 

hostile relationships that occur between women and their partners and between themselves; 

who often clash over territories, men, food, clothing, money. In this part, we emphasize a 

patriarchal logic of society that generates, feeds and reiterates competitions and disputes. In 

the end, but not at the end (as the struggle continues) we come to the path of bursting 

affections of active joys that are manifested among them. The research shows us that there are 

moments when these affections are generated in the colloquial meetings between their 

powerful bodies and eager for life for themselves and theirs. Situations that clearly 

deconstruct preconceived ideas of the street situation as a struggle just to get out of material 

precariousness. On the contrary, on the street, women cry out for their specific aesthetic, just 

like any other woman, in any other social class. She decides, for example, not to take an outfit 

for donation because she did not find it beautiful, because it wouldn´t fit well in her body. 

They find themselves in times of great disasters to talk about their lives, their daughters and 

sons, their loves and their strategies for fighting. And it is with this analysis of the affective 

constellation that is punctuated with powerful joys that we seek to illuminate the writing of 

this work, with the constant care of not incurring in fatalisms and in the total absence of 

affections useful for the maintenance of life. Right there, where the State distills all its 

neglect. 

 

 

 

Keywords: Affection, gender, social inequality.  
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Resumen 

 

Este trabajo retrata parte de la investigación de campo realizada en São Paulo durante el 

período de mi doctorado, de 2015 a 2020, con mujeres que comparten la experiencia de vivir 

en las calles, en centros de recepción u ocupaciones. La implicación con estas mujeres se 

produjo en tres territorios distintos, pero con una circunstancia común, que es tener la calle 

como lugar de residencia (permanente o temporal). De esta manera, nuestros encuentros e 

intercambio de experiencias se dieron en el trabajo con el Centro de Inclusión Arte, Cultura, 

Trabajo y Educación (Cisarte); la ocupación Tia Estela, en el Viaduto Alcântara Machado y, 

inicialmente, con el colectivo SP Invisível y luego pasó a escuchar de manera más autónoma, 

en las aceras del centro de la ciudad, donde viven muchas mujeres. La investigación de campo 

se inspiró en la metodología etnográfica, enfocándose en principios metodológicos que 

fluyeron durante la investigación, que son: escucha ético-política; las virtudes de la 

precaución y la identificación de campos de sensibilidad. La investigación tuvo como objetivo 

encontrar las estrategias de resistencia de las mujeres en las calles, prestando atención a esos 

afectos que Espinosa llamaría útiles, los de la alegría, ya que contribuyen a la permanencia en 

la existencia con dignidad. Aún así, apoyados en el concepto de sufrimiento ético-político, 

buscamos entender la dialéctica exclusión / inclusión como productora y reproductora de 

afectos, sin eludir condiciones históricas y sociales. Descubrimos algunas redes de violencia 

que, sobre todo, forman parte del día a día de estas mujeres y las sistematizamos para poder 

ordenar y comprender mejor cómo se producen estos grilletes y cuáles son las formas de 

romperlos. De esta forma, enumeramos 1- las violaciones de derechos que ocurren en los 

equipos destinados a atender a la población sin hogar, buscando comprender cómo se trabaja 

la protección social en este lugar. 2- La violencia que se ha producido contra el cuerpo de la 

mujer en el ámbito familiar desde la anterior violencia intrafamiliar que las lleva a la situación 

de calle. Aún así, seguimos denunciando una práctica común, pero muy perversa, por parte 

del poder judicial, que es la destitución del poder familiar de las madres de la calle. 3- El 

análisis de esta red de violencia también trajo la agenda para las relaciones hostiles que se dan 

entre las mujeres y sus parejas y entre ellas; que a menudo chocan por territorios, hombres, 

comida, ropa, dinero. En esta parte, enfatizamos una lógica patriarcal de sociedad que genera, 

alimenta y reitera competencias y disputas. Al final, pero no al cable (mientras la lucha 

continúa) llegamos al camino de los afectos que estallan de alegrías activas que se manifiestan 

entre ellas. La investigación nos muestra que hay momentos en que estos afectos se generan 

en los encuentros coloquiales entre sus poderosos y el deseo de tener cuerpos de vida para 

ellas y los suyos. Situaciones que deconstruyen claramente las ideas preconcebidas de la 

situación de la calle como una lucha solo para salir de la precariedad material. Por el 

contrario, en la calle, las mujeres claman por su estética específica, como cualquier otra 

mujer, en otra clase social. Decide, por ejemplo, no llevar un atuendo para donación porque 

no le pareció hermoso. Porque no encajaría bien en tu cuerpo. Se encuentran en tiempos de 

grandes desastres para hablar de sus vidas, sus hijas e hijos, sus amores y sus estrategias de 

lucha. Y es con este análisis de la constelación afectiva que está jalonada de poderosas 

alegrías que buscamos iluminar la redacción de esta obra, con el cuidado constante de no 

incurrir en fatalismos y la ausencia total de afectos útiles para el mantenimiento de la vida. 

Allí mismo, donde el Estado destila todo su abandono. 

 

Palabras clave: Afecto, género, desigualdad social.  
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1.  Introdução: “esse grito aqui na garganta todas nós temos” 

 

Para que a revolta seja a marcha da história. 

(Inspirada em Malatesta) 

 

Antes de iniciar a escrita propriamente dita, convém esclarecer que o texto está elaborado, 

ora em primeira pessoa do singular, ora em primeira pessoa do plural. Isso se deve ao fato de 

que, quando me refiro às experiências vividas em campo, coloco-me (em alguns momentos) 

no singular. Mas a construção deste trabalho escrito foi realizada junto com a indispensável 

orientação da professora Bader Sawaia e, por isso, quando nos referimos às construções 

teóricas e exposição dos dados da pesquisa, o texto seguirá no plural.  

A pesquisa que aqui se apresenta é, antes de tudo, uma denúncia, um meio que 

encontrei para poder expressar o grito de revolta que ecoa nos corpos de todas as mulheres, e 

especialmente, aquelas em situação de rua. O trabalho começa a se estruturar a partir do 

momento em que a rua coloca à exposição pessoas, suas dores e suas pobrezas como parte da 

paisagem urbana e que me atento à necessidade do Núcleo de Estudos da Dialética 

Exclusão/Inclusão Social (NEXIN) do qual participo de se debruçar sobre essa dimensão da 

desigualdade social. O núcleo e as pesquisas desenvolvidas utilizam a filosofia espinosana 

junto com a psicologia sócio histórica de Vigotski para compreender os afetos como dimensão 

da razão e da ação política, o que me tem dado subsídios para perseverar no tema sem reduzir 

a pobreza e as violências de gênero à escassez total de potência e afetos alegres.  

Esse trabalho teve início, do ponto de vista acadêmico, em 2015, quando reconheci 

que o tema “população em situação de rua” me afetava com tamanha intensidade que seria 

impossível não trabalhar com essa questão social. No entanto, a relação pessoal que tenho 

com essa realidade é anterior. Permito-me fazer uma digressão, envolta em meus poucos 

dez/onze anos de vida e lembrar-me da figura de uma mulher que despertou um manancial de 

ideias, sentimentos, desejos e contradições no corpo-mente de uma menina do interior de São 

Paulo, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo.  No bairro em que eu vivia, quase sempre essa 

mulher que tanto me instigava, sentava-se em frente à casa onde eu morava. Era uma senhora 

por volta de uns cinquenta anos. Estava sempre só, cabelos grisalhos, usava um lenço 

vermelho na cabeça e carregava uma trouxa de roupas. Algumas vezes me sentava junto dela, 

gastava um tempo tentando entender quem era aquela personagem tão misteriosa aos olhos de 

uma criança que se deparava com a imagem mais expressiva da desigualdade social. Os 
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vizinhos a chamavam de “Teresa, louca”. Identificação pouco original, mas que denota a 

visão que se tinha daquela senhora naquele bairro. 

Teresa me despertou para o sofrimento ético-político
2
 (SAWAIA, 2001) da condição 

de rua. Mostrou-me, desde cedo, que para muitas pessoas, por motivos diversos, em algum 

momento, ou até mesmo por toda uma vida, ter um teto para descansar o corpo é um direito 

negado. Essa experiência marcou a forma como olharia para a pobreza dali em diante. Sua 

presença de rua transformou definitivamente o rumo de meus encontros com essa população. 

Essa é a origem do meu interesse pelo tema, para esclarecer aos leitores desde o início 

o porquê desse trabalho, num sentido mais profundo. Essa mulher mostrou insistentemente a 

presença das pessoas moradoras de rua em minha vida, e o envolvimento continuou.  

Trabalhei com população em situação de rua na cidade de Salvador, como psicóloga, inserida 

numa perspectiva política higienista. Fiquei apenas quatro meses nesse trabalho, pois era 

complicado compactuar com ações tão perversas de violações de direitos quanto as que se 

faziam na cidade na época (2011), como remoção de papelão, cobertas, roupas e até mesmo 

documentos pessoais de pessoas em situação de rua, sem oferecer saídas sadias, apenas no 

intuito de “limpar” realmente a cidade, que é turística e precisa estar sempre bem arrumada 

“para inglês ver”, literalmente. Tanto que no ano de 2013, a Defensoria Pública do Estado da 

Bahia entrou com ação contra o município de Salvador
3
.  

Durante o mestrado, busquei parâmetro para a ação emancipadora coletiva em 

manifestações de cultura popular, cujo foco foi um bairro da zona oeste de São Paulo e sua 

transformação em comunidade. Esse trabalho também me remeteu às ruas, o olhar no 

momento era outro, porém, a rua também foi o palco das análises. Era na rua que investigava 

a força política que a cultura popular pode ter quando as pessoas saem de suas casas e se 

encontram numa mesma festa, em torno de um ciclo de vida-morte-vida do bumba-meu-boi 

maranhense. Durante as festas populares, todo mundo se encontra na rua, diferentes classes se 

cruzam nesse espaço que é público. Recentemente lembro-me de uma ocasião em que 

estávamos, por exemplo, fazendo uma apresentação de bumba-meu-boi na Avenida Paulista 

para arrecadar verba para o grupo Cupuaçu de Danças Brasileiras
4
 e ao nosso lado havia a 

                                                 
2
 Conceito que iremos desenvolver ao longo deste trabalho 

3
  A respeito do assunto comentado, segue o link de um artigo publicado em 03 de junho de 2014. Infelizmente, 

ainda se encontram poucas fontes de informação sobre as violações que os moradores de rua em Salvador sofrem 

por parte das ações do município. 

http://www.defensoria.ba.gov.br/portal/index.php?site=1&modulo=eva_conteudo&co_cod=11190 
4
 Grupo Cupuaçu de Danças Brasileiras tem origem em 1986, por meio de um grupo de teatro (Vento Forte) 

através de oficinas de danças brasileiras para alunos do teatro. Vincula-se posteriormente ao Morro do 

Querosene, onde residia Tião Carvalho e Graça Reis, mestres do grupo, desenvolvendo suas três festas anuais de 

bumba-meu-boi.  

http://www.defensoria.ba.gov.br/portal/index.php?site=1&modulo=eva_conteudo&co_cod=11190
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presença de algumas famílias em situação de rua em barracas, com seus cobertores e seus 

fogareiros cozinhando. Nesse dia muitas contradições se desvelaram diante de meu caminho 

nesse lugar. Por um lado, a manifestação cultural maranhense, originada e mantida pelo povo 

que foi e é historicamente oprimido no país. De outro lado, moradores de rua, olhando 

indiferentemente para o movimento que acontecia ao lado deles. A separação era nítida ali 

naquele momento. As pessoas que paravam para ver a apresentação não eram pessoas que 

moravam nas ruas, não eram pessoas pobres, como visivelmente se observava. A cultura 

popular, muitas vezes, quando trazida para São Paulo acaba virando propriedade de quem 

pertence a uma classe privilegiada e pode pagar por ela. Não quero me prolongar nessas 

reflexões, por serem bastante complexas e exigirem um cuidado muito maior do que o que 

estou tratando aqui. A intenção é mostrar de que forma o caminho do mestrado para o 

doutorado, apesar de parecer distante, é contínuo e parte de um mesmo lugar: a rua.  

Como já dito, o disparador desse desejo e desse compromisso com o povo de rua foi a 

presença de uma senhora a qual eu via praticamente todos os dias em frente à minha casa, no 

interior de São Paulo, durante grande parte de minha infância e adolescência. Considero essa 

memória a raiz desta pesquisa. No entanto, durante a juventude e a vida adulta, a presença de 

mulheres nesse lugar continua a fazer parte de minha rotina, e de todas as pessoas que vivem 

em grandes metrópoles num sistema de capitalismo colonial, como o latino americano. 

Quando cheguei a São Paulo, no ano de 2013, o número exorbitante desse encontro era-me 

muito marcante. E ainda, a forma como as grandes cidades naturalizam a presença dessa 

violência com a vida humana me incomodava diariamente. Em 2015, após o término do 

mestrado encontrei uma página no Facebook chamada “SP Invisível”, um coletivo que sai às 

ruas aos domingos para conversar com seus moradores, ouvir suas histórias e retratar o 

momento da conversa com uma fotografia. Esses encontros são semanalmente compartilhados 

no Facebook e no Instagram. Duas a quatro mil pessoas interagem diariamente com as 

postagens do coletivo, que são compostas por uma fotografia do entrevistado e um texto com 

parte da história por ele narrada. Além de promover campanhas em sites de financiamento 

coletivo como Catarse, para arrecadação de agasalhos e cobertores para o frio; ceias de natal; 

distribuição de ovos de páscoa; dentre outras arrecadações pontuais em datas comemorativas 

ou períodos de maior vulnerabilidade.  

Por meio da página, comecei a ver a realidade das pessoas em situação de rua com um 

olhar mais apurado, observando a complexidade de afetos, sonhos e desejos que permeiam 

esse cenário urbano. Saí com o coletivo alguns domingos para conhecer o trabalho e começar 

a compreender melhor essa realidade que tanto me atraía. Porém, ao longo do processo de 
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pesquisa, o meu envolvimento com o SP Invisível foi se diluindo, como naturalmente 

acontece nos trabalhos de campo: os rumos foram se modificando, detalharei adiante os 

motivos dessa mudança de sentido. Comecei a conversar com as pessoas nas ruas no dia a dia 

mesmo, observando de que forma era possível me aproximar, aos poucos fui entendendo 

como se dá essa relação, as impressões que tive e tenho nesse encontro mais autônomo e mais 

cotidiano, no lugar onde as pessoas não estão envolvidas diretamente com nenhum 

movimento social e nem com equipamentos da política de assistência.  

Desde então, para além desses contatos informais, tenho me envolvido com diferentes 

atividades realizadas com a população em situação de rua na cidade de São Paulo, sendo que 

duas delas compõem a atual pesquisa: uma ocupação na Radial Leste, e um espaço de 

inclusão localizado no viaduto Pedroso. Esse último, Centro de Inclusão pela Arte, Cultura, 

Trabalho e Educação (CISARTE), é atualmente a sede do Movimento Nacional da População 

em Situação de Rua (MNPR), em São Paulo, e tem como objetivo promover acesso à 

informação e aos direitos de cidadania por meio de oficinas e projetos com arte, cultura, 

economia solidária, assistência social e saúde.  

Meu envolvimento com esses dois coletivos de organização da população em situação 

de rua compuseram o escopo da presente pesquisa, além dos momentos em que trabalhei junto 

ao SP Invisível e também procurei, na medida do possível, como já citado, sentar-me sozinha 

junto a algumas mulheres no centro da cidade para trocar algumas experiências, ouvir um 

pouco da vida daquelas que estão desabrigadas, após ter me afastado do coletivo SP Invisível, 

como justificarei adiante.  

O meu envolvimento com o CISARTE e com a Alcântara aconteceu aos poucos. No 

início frequentei os espaços, porém sem muita preocupação de propor uma atividade que 

orientasse minhas idas ao campo. A intenção inicial era de conhecer os espaços, as pessoas, e 

as ações que eram ali veiculadas de modo a ter uma visão ampla e diversificada dos trabalhos 

com pop rua na cidade. E durante esses encontros com as pessoas e a participação nas 

diferentes iniciativas, surgiam conversas, dúvidas e ideias, como é previsto em uma pesquisa 

participante. E em muitos momentos me pegava conversando com algumas mulheres a 

respeito das questões que as atravessavam naquele cenário. Elas vinham me contar situações 

que viviam na rua justamente pelo fato de serem mulheres. Era frequente vir uma ou outra 

trazer demandas referentes a situações de violência de gênero, machismo, dificuldades 

vinculadas ao feminino numa sociedade dominada historicamente por um patriarcado 

adoecido. Percebi que a questão de gênero emergia com força constante em meus encontros 

com a rua. Não sei se foi uma questão delas, minha ou nossa, mas era imprescindível trabalhar 



19 

  

com ela, entender o que é ser mulher e estar em situação de rua. Durante a pesquisa foram 

feitos muitos diários de campo (em torno de 150) que registraram os encontros com as 

mulheres nas ruas, em oficinas realizadas no CISARTE e na Alcântara, as quais detalharemos 

posteriormente. Deste modo, algumas cenas destes relatos vão sendo apresentadas no decorrer 

do texto, uma vez que a metodologia é parte central deste fazer com as mulheres e é por meio 

dessas cenas que a narrativa vai ganhando corpo. 

 

1.1 Objetivos, levantamento da literatura e teoria.  

 

Quando a mulher importa 

 

Como dito, quando decidi que o tema do doutorado seria a população em situação de 

rua na cidade de São Paulo, ainda não tinha nos objetivos trabalhar com a questão de gênero, 

como já dito. Esse recorte aconteceu durante o pesquisar, porque essa questão vinha com 

muita força logo nos nossos primeiros encontros. A rua me mostrava a presença das mulheres, 

a violência, as histórias que carregam nos seus corpos até chegarem ao lugar onde estão. Em 

alguns momentos nos identificamos, mas de modo geral, sinto e vejo o quão distante são 

nossas vidas, a de uma mulher branca, classe média, e as delas. Ouvir, sentir e conviver com a 

violência que essas mulheres trazem é um desafio que se coloca em todo momento. Falar 

sobre isso é ainda um desafio maior. Algumas histórias não serão colocadas, por respeito ao 

sentimento, à vida, à fala dessas mulheres. No entanto, não faltaram diálogos, momentos, e 

questionamentos potentes para analisar à luz dos nossos pressupostos teóricos e 

epistemológicos que vão sendo delineados na medida em que as histórias acontecem Num 

primeiro momento, porém, interessa evidenciar que foi por meio do afeto que essa pesquisa 

surgiu, e que a voz das mulheres roubou a cena. Ainda, que o objetivo inicial era romper com 

uma lógica de reforçar os sofrimentos nesse lugar. Deste modo, passamos a questionar, por 

exemplo, “Quais os afetos de alegria emergem em meio a um contexto impregnado pelo 

sofrimento ético-político?” “O que são afetos de alegria? E como eles podem somar no 

sentido de fomentar as potências clandestinas que desabrocham nesse lugar?” Perguntas não 

faltavam... 

 Tendo como orientação esses questionamentos, propus a presente pesquisa cujo 

objetivo foi investigar como essas mulheres são afetadas pela vida na rua e como podem 

nascer os afetos alegres, tendo como norte o referencial teórico da psicologia sócio-histórica e 
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parte da filosofia de Espinosa, filósofo que inspirou Vygotsky nas suas concepções acerca das 

emoções. A opção teórica se deve ao fato de que a psicologia sócio-histórica entende que toda 

a complexidade e contradição presente nas relações entre as pessoas no mundo externo 

reaparecem no plano interno, subjetivo (VIGOTSKI, 1929). Para esse autor, as determinações 

sociais configuram o psicológico, mas não se cristalizam em forma de caráter ou identidade 

rígida ou massificada, uma vez que as funções psíquicas são totalidades abertas que se 

desenvolvem de acordo com as circunstâncias históricas, porém vivenciadas de maneira 

singular no plano individual.  

Convém reiterar ainda que, a partir dos pressupostos da psicologia sócio-histórica tal 

qual proposta por Vygotsky, as emoções são funções psíquicas superiores que dependem das 

condições históricas para o seu desenvolvimento. Isto posto, os afetos como categoria central 

de análise indicam um caminho para a compreensão dos processos psicossociais presentes no 

corpo e na mente de mulheres em situação de rua, pois são eles que indicam a qualidade ética 

da situação social de cada um, como nos ensina Espinosa. Portanto, investigar os afetos que 

emergem ao encontro de pessoas em situação de rua com os movimentos feitos nesta 

trajetória tornou-se uma chave para a compreensão de modos de sentir, pensar e agir dessas 

pessoas. 

Pois a pesquisa considera que estar em situação de rua é uma condição que mobiliza 

os diferentes sujeitos que aí se encontram de múltiplas maneiras. Por isso foi que se buscou 

abranger três territórios diferentes de uma mesma situação, reiterando: participar de 

movimentos sociais (abrigadas ou não), estar em local de ocupação e estar no relento. Assim 

acreditamos que o olhar pode ter maior alcance no que se refere à heterogeneidade de pessoas 

que habitam esses espaços. Ainda, também nos possibilita uma compreensão da qualidade das 

afetações (principalmente dos afetos alegres) no intuito de vislumbrar em quais condições a 

potência individual e coletiva dessas mulheres tende a aumentar, especialmente, no sentido de 

lutar pela garantia de seus direitos. Acreditamos que assim a pesquisa pode oferecer subsídios 

ao planejamento de ações, movimentos e políticas com intenção transformadoras voltadas às 

mulheres em situação de rua.  

 

 

“A gente não quer só alimento não, a gente gosta de quem conversa, de respeito”. 

 Ou: O que declara este trabalho.  
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Os relatos compõem a pesquisa do início ao fim, iniciemos, portanto, elencando uma 

cena de uma oficina com as mulheres debaixo do viaduto que nos revela a presença inadiável 

dos afetos no trabalho com elas.   

Nessa vivência, algumas falas foram bastante significativas no sentido de dar 

orientações a respeito do que é estar em situação de rua, cotidianamente. Marina, por 

exemplo, disse que viver nessa situação é como estar em um mundo à parte, não parece que 

elas pertencem à mesma sociedade em que vivem as outras pessoas, como se estivessem fora. 

Sueli, por sua vez estava bem animada com nossa presença e com a oficina. Enquanto 

conversávamos, ela dizia do quanto se sentia feliz por estarmos ali proporcionando aquele 

momento para ela, e o quanto é importante para quem está na rua, se encontrar com pessoas 

que se sentam, conversam, olham nos olhos delas, fazendo-as se sentirem úteis. Relatou que 

dias atrás uma moça veio entregar sopa no viaduto e que ela chegou, pegou a marmita e 

jogou em cima das coisas de Sueli. A marmita de sopa abriu e sujou toda a sua mala com 

roupas. A respeito do episódio, ela reflete: “a gente não quer só alimento não, a gente gosta 

de quem conversa, de respeito”. 

O trecho acima nos convida a entrar no mundo das moradoras de rua, devido às 

especificidades que essa cena nos mostra. Distribuir uma marmita de sopa que sujará os 

escassos recursos que essas pessoas possuem para garantir sua existência nas ruas. A que se 

destinam ações desta natureza? Olhar atento e cautela são os elementos que nos permitem 

conhecer de dentro, para agora poder mostrar a quem lê parte dessas experiências. Deste 

modo, destacamos a relevância desta pesquisa que reside no problema escolhido e na opção 

teórica de trazer o afeto para compreender a complexidade das experiências da mulher em 

situação de rua, visando refletir também a atuação da psicologia social frente a este cenário 

desafiador. Lembramo-nos, amiúde, que a psicologia vem sendo convidada, principalmente 

após promulgação da Política Nacional de Assistência Social (PNAS) para atuar em contextos 

de desigualdade social e deste modo, é imprescindível que lancemos mão de trabalhos que 

trazem para a pauta reflexões oriundas de cenas cotidianas, que deem subsídios para atuar 

nesses contextos. Quando a psicologia social se encontra com as políticas públicas podemos 

dizer que hoje temos referências que nos auxiliam numa prática que leve em consideração o 

sofrimento ético-político (SAWAIA, 2001), que nos orienta numa atuação que não 

“psicologize” questões sociais; mas ao mesmo tempo também não desconsiderem a 

singularidade dos sujeitos com os quais atuam, limitando o pobre à pobreza e à escassez de 

sutilezas psicológicas. Esse é o compromisso ético-político que ainda está em construção no 

terreno da psicologia social. Não temos modelos, técnicas ou métodos prontos para trabalhar 
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no âmbito do público, da desigualdade, mas também não estamos totalmente desorientados 

neste lugar, tendo em vista o trabalho que vem sendo construído há anos nesse sentido. O 

trabalho nas políticas públicas leva em consideração o território, a escuta ativa e ético-política 

e uma atuação que se constrói junto com os sujeitos da ação, e não com base num 

assistencialismo desastrado como na ação revelada no trecho acima. Essa atuação pelo 

compromisso ético-político, pelo cuidado, e pela luta na efetivação e garantia de direitos é 

fundamental para que não sigamos no esteio de uma psicologia social alienada, moralizante e 

higienista. 

Por isso, o presente estudo, ao problematizar o olhar que se tem para com as mulheres 

que vivem nas ruas, busca também pensar novas formas de atuar junto a elas desde uma 

postura cada vez mais coletiva, ética e comprometida com a mudança dessa realidade social 

de desigualdade. Além disso, busca reconhecer e enfatizar as singularidades presentes nesse 

lugar com o intuito de romper com paradigmas que reforçam o preconceito e a exclusão para 

com esses sujeitos. Posto que: 

É fundamental que seja lançado um olhar social e apurado em direção às 

pessoas em situação de rua, uma vez que é necessária uma mudança de 

paradigmas para que a sociedade perceba aqueles que se encontram à 

margem de seus direitos (BRASIL, 2013). 
 

Então, para a superação das perspectivas dicotomizadas em relação a essa população, é 

fundamental irmos ao encontro dos desejos e afetos que mobilizam essas pessoas nessa ou 

naquela direção: de submissão e/ou de enfrentamento a essa precarização da vida levada ao 

extremo na intenção de compreender, por exemplo, por que um sentimento de humilhação 

leva uma mulher a lutar pela garantia de seus direitos e leva a outra a se enrijecer na 

profundidade de um modo de vida depressivo? Essa encruzilhada só pode ser inicialmente 

compreendida a partir de um conhecimento cauteloso das suas subjetividades, entendidas aqui 

enquanto um processo individual e social e que está em constante transformação.  Assim, 

“Podemos visualizar o trajeto da rua como o produtor de uma nova subjetivação que promove 

a singularidade deste segmento” (FRANGELLA, 2004, p. 35). Em síntese, a relevância 

consiste em examinar uma questão dramática da desigualdade social e as ações que estão 

sendo destinadas às pessoas que se encontram nessa situação, especialmente o corpo 

feminino, de modo a oferecer uma contribuição para orientação de ações voltadas a esse 

segmento da população.  

 Como diz uma das companheiras de trabalho: “Esse grito aqui na garganta todas nós 

temos”, ao longo de toda a história das sociedades patriarcais, um grito foi silenciado nas 
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vozes de muitas mulheres, principalmente as pobres, as negras, as sem casa, as sem terra, as 

bruxas. É esse grito que queremos pôr para fora nessa pesquisa. Que ela seja, acima de tudo, 

um espaço onde quem lê veja a moradora de rua, enxergue suas dores e potências, e contribua 

de alguma forma com a sua luta. Para tanto foi importante também buscar na literatura como 

essas vozes têm sido ouvidas (ou caladas) nas nossas (e em outras) áreas de atuação.   

 

1.2 –: Como o grito tem aparecido nas pesquisas: levantamento da literatura   

  

Para o recorte do levantamento bibliográfico, foram pesquisados trabalhos realizados  

a partir do ano de 2004, tendo como critério o ano da promulgação da PNAS (2004). Importa 

frisar que o trajeto percorrido para levantar as pesquisas que nos interessassem nesse trabalho 

foi do geral ao particular. Deste modo, inicialmente buscamos na literatura pesquisas que 

contemplassem os descritores “população em situação de rua”, “afeto” e “políticas públicos” 

em diferentes áreas do conhecimento. Na sequência buscamos aquelas que contemplassem a 

especificidade da mulher nessa situação. Daí em diante estreitamos a busca para a área da 

psicologia, e posteriormente introduzimos o descritor de gênero.  

Essas referências tocam na questão da população em situação de rua através de 

diferentes perspectivas teóricas e metodológicas. Os que mais se aproximaram do meu 

problema de pesquisa foram os que trouxeram temas referentes às políticas públicas e aos 

afetos.  No âmbito das ciências sociais, os que fazem referência à afetividade, evidenciam as 

relações fomentadas no interior dos modos de vida dos moradores de rua, a maneira como 

eles se relacionam entre si e os vínculos que constituem da convivência na rua 

(MENDES,2007; SILVA, 2012). Algumas ainda trazem a afetividade ligada às famílias de 

origem, refletindo sobre as relações do morador de rua com os seus familiares, buscando 

compreender o significado do rompimento desses vínculos para esses sujeitos (ROSA, 2008). 

Mais recentemente, o trabalho de Fernandes (2020) na antropologia, com mulheres em um 

abrigo no Rio de Janeiro (Rose Marie Muraro), aproxima-se desta pesquisa, levando-se em 

consideração a proposta metodológica da autora em debruçar-se especificamente sobre a 

questão de gênero e as singularidades das mulheres com as quais conviveu neste espaço, 

trazendo importantes contribuições para compreender realidades veladas das “mulheres que 

amam demais”, como sugere o título de seu trabalho.  

Os trabalhos da área do Serviço Social, em grande parte, lidam com o debate em torno 

das políticas públicas, analisando como a população de rua é retratada pela política social e 

pela sociedade e os impactos na sua participação (ARGILES, 2012). Ainda, Marcolino 



24 

  

(2012), e Medeiros (2010), investigam quais elementos (subjetivos e objetivos) influenciaram 

no processo de saída das ruas dos sujeitos com os quais trabalharam, aproximando-se um 

pouco mais da potência de agir (individual) do morador de rua. 

Na área da Psicologia Social, Martins (2016) traz a experiência clínica para a rua, 

processo que a autora denominou como escuta ético-política. Os que falam sobre afeto, 

verificam a predominância de formas depreciativas de reconhecimento de moradores de rua; 

forjando práticas de opressão e sufocamento das potencialidades desses sujeitos (MOURA JR, 

2012), e ainda trabalham com o sofrimento ético político com um recorte de gênero, 

especificamente trazendo para o debate a população LGBT (SALGADO, 2011). 

O livro Novas Faces da Vida nas Ruas, organizado por Feltran, Martinez e Rui, (2016) 

é uma coletânea de 13 artigos que trazem a questão da população de rua entre os anos de 2006 

a 2016. Todos os trabalhos são fruto de pesquisas originais a fim de mostrar uma superação 

dos modos de pensar a vida nas ruas que residem entre a assistência e a repressão. Essa 

coletânea trouxe um rico arcabouço teórico e metodológico para pensar este projeto de 

pesquisa e também parte da metodologia.  

Quando restringimos a busca com o descritor “mulher”, os resultados foram bastante 

reduzidos: encontramos cinco pesquisas que se propuseram a olhar atentamente para o grito 

feminino neste debate. Tiene (2004) no Serviço Social fez um trabalho pioneiro neste sentido, 

abrindo os caminhos para pesquisadoras que tivessem o olhar voltado para a pauta das 

mulheres na rua. Sua pesquisa nos levanta dados importantes e é referência para quem se 

propõe a ir nessa caminhada. Porém, ainda não há o reforço das potências neste trabalho, 

apenas questões específicas em relação à situação da mulher (importantes, claro) são 

levantadas e dadas as suas devidas considerações. Na psicologia, Fernandes (2018) trabalhou 

com mulheres trans em situação de rua, utilizando-se de conceitos das práticas discursivas de 

modo a compreender a produção de sentidos no cotidiano dessa população na rua. Glória 

Machado (2016), também na psicologia estudou a relação entre as constantes violências pelas 

quais passam as mulheres na rua e o uso de drogas como “saídas” para a angústia e a dor. 

Deste modo, a revisão da literatura indica uma importante lacuna: a escassez de pesquisas que 

abordam a experiência de rualização considerando-se as relações de gênero
5
, menos ainda 

considerando-se as potências dessas pessoas.  É hegemônica a apreensão do fenômeno desde 

a ótica de homens inseridos nessa condição, possivelmente em decorrência de constituírem a 

maior parte desse segmento social urbano e pela preocupação em homogeneizar grupos 

                                                 
5
 Rosa e Bretas (2015) analisam que a questão da mulher em situação de rua ainda é pouco discutida na 

literatura específica.  
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populacionais como estratégia de governamentalidade, o que impede a visibilidade da 

presença de mulheres na rua e o conhecimento de suas necessidades. (SANTOS; PEREIRA; 

SAWAIA, 2018).  

Portanto, a revisão da literatura indica que a afetividade enquanto elemento central de 

análise das mulheres sem moradia ainda precisa ser melhor examinada e aponta ainda a 

necessidade de continuar a pesquisar o modo de viver em situação de rua, justificando a 

presente pesquisa. Por fim, indicamos que a literatura encontrada, sobremodo, reitera as 

diferentes violências que são sofridas por homens e mulheres em situação de rua e a urgência 

de mudança no panorama das políticas sociais voltadas a essa população. O que diferencia 

esta pesquisa das propostas encontradas é justamente o caminho que decidimos percorrer: não 

desconsiderando as relações violentas que estão postas neste contexto, buscamos aqui, em 

muitos momentos, lutar pelo afeto de alegria e tê-lo como guia da pesquisa e da atuação da 

psicologia social. 

Por enquanto ressaltamos que falar de alegria neste trabalho significa fazer uma 

psicologia viva, por mais que as notícias fúnebres cheguem aos montes quando se atua junto 

com a população em situação de rua. Tem gente morrendo a rodo, sendo jogada aos lobos, e 

tem gente que nem se importa. Essa tese, portanto, se propõe a fazer o mínimo: denunciar 

uma realidade vigente para abrir os olhos de quem o lê para um cenário devastador, mas ainda 

assim vivo e presente nas calçadas das ruas brasileiras.   
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2.  Pesquisar desde baixo: uma escuta afetiva entre corpos femininos.  

O método da pesquisa 

Como observamos até o momento, a proposta desta longa caminhada foi utilizar uma 

metodologia que pudesse compreender o fenômeno da vida de mulheres em situação de rua na 

sua totalidade para assim conhecer a trama afetiva que envolve essas pessoas no 

entrelaçamento com os diferentes espaços aqui estudados. Optei por trabalhar com a pesquisa 

participante, não necessariamente ação, de modo a realizar um “tipo de pesquisa baseado 

numa metodologia de observação participante na qual os pesquisadores estabelecem relações 

comunicativas com pessoas ou grupos da situação investigada” (THIOLLENT, 2009, p.17). 

Dessa forma, a pesquisa foi realizada por meio da participação (registrada em diário de 

campo) da pesquisadora e das mulheres nas atividades vivenciadas. Também trabalhamos 

com diferentes instrumentos de investigação qualitativa que são de uso dessa modalidade de 

pesquisa como entrevistas semiestruturadas com alguns sujeitos e muita conversa, abordando 

a vida nas calçadas. Sobremaneira, durante pesquisa de campo também foi lançada mão de 

uma abordagem com inspiração etnográfica, na qual a inserção no dia a dia foi parte 

importante deste trabalho. Sentir, olhar desde dentro, levando-se em consideração todas as 

dificuldades que existem nessa relação entre quem pesquisa e quem está vivendo a realidade 

das ruas. O diálogo foi o principal meio de interação entre as pessoas. Inclusive aqueles 

registrados em conversas nos nossos grupos de whatsapp, e algumas publicações de mulheres 

que possuem redes sociais (principalmente o facebook). Porque sim, algumas pessoas em 

situação de rua possuem acesso a celulares, a redes sociais. Claro que esse acesso ainda é 

muito restrito, mas mesmo assim algumas o alcançam. Principalmente aquelas que estão em 

Centros de Acolhida ou em ocupações. Para quem está nas calçadas, dormindo ao relento 

mesmo, a precariedade é mais atroz.  

As anotações em diários foram a forma de trazer essas narrativas para o texto no 

intuito de manter o mais próximo possível a realidade vivida da realidade escrita, sem perder 

a totalidade do processo, uma vez que “Os instrumentos utilizados referem-se  problemática 

da circularidade: entre as partes e o todo, o particular e o geral, a familiaridade e a 

estranheidade, a antecipação de sentido e a compreensão.” (MALIGHETTI, 2004, p.112/113). 

Não é fácil fazer pesquisa com pop rua, há muitos momentos de estranhamento, há situações 

delicadas, complexas e contraditórias.
6
  

                                                 
6
 Realizar, por exemplo, uma entrevista nos moldes formais, com gravação em áudio, não é tarefa 

simples e praticamente não ocorreu neste trabalho. Foram realizadas somente duas entrevistas neste formato. Os 
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O que procuramos fazer aqui foi trazer essas mulheres para o texto, por meio dos 

relatos e de alguns trechos de suas falas registradas nos diários e nos recursos de mídias 

sociais, como já sinalizado. O que busquei fazer no trabalho de campo foi me aproximar delas 

o máximo possível, por isso foi preciso muitas vezes se sentar no chão, “comer a comida da 

rua”, como uma delas me disse quando havia feito um almoço no CISARTE e me convidou 

para almoçar junto; é preciso falar a mesma língua da rua, a linguagem traz consigo símbolos, 

significados que denotam nossa origem de classe. Bem sabemos que no campo, como sugere 

Geertz (1989[1973], p. 23), nem se imita o nativo nem se vira nativo (apud MARQUES; 

VILLELA, 2005). Mas como partimos de uma conversa na qual buscamos compreender os 

sentidos e os significados de cada palavra, gesto, ou expressão corporal, por acreditarmos que 

a vida menos miserável está no subtexto, foi necessário incorporar em meu vocabulário 

expressões que elas utilizavam nas suas conversas, posto que: “A produção do singular 

isolado fora da sociedade (…) é tão absurda quanto o desenvolvimento da linguagem sem 

indivíduos vivendo juntos e falando uns com os outros” (MARX, p.55/56 grifos no original). 

O uso da linguagem nos aproxima, é por meio dela que nos comunicamos verbalmente, que 

nos distanciamos, ou chegamos mais junto. É possível notar, por exemplo, em muitos trechos 

dos diários, que a escrita também está contagiada por expressões mais informais utilizadas nas 

ruas, como “maloca”; “boca de rango”; “mana”; “ocupa”, dentre outras. Importa esclarecer 

que é muito delicado e sempre prudente lembrar que o meu lugar de fala (RIBEIRO, 2017) 

não é de uma mulher em situação de rua, e nem de uma mulher negra em situação de rua e de 

que cada palavra aqui foi colocada com muito cuidado. Falar que a rua é um lugar onde as 

relações patriarcais se evidenciam, não estando nessa situação, é complicado. Não se trata, 

entretanto, de abrir mão da importância do debate em torno das questões trazidas no trabalho, 

mas compreender que a visão de quem escreve este trabalho é de uma mulher branca e que 

nunca pertenceu ao lugar social da pobreza extrema, mas que se compromete a trazer essas 

questões para discussão na academia e na vida. Pois:  

(...) assim entendemos que todas as pessoas possuem lugares de fala, pois 

estamos falando de localização social. E, partir disso, é possível debater e 

refletir criticamente sobre os mais variados temas presentes na sociedade. O 

fundamental é que indivíduos pertencentes ao grupo social privilegiado em 

temos de locus social consigam enxergar as hierarquias produzidas a partir 

desse lugar e como esse lugar impacta diretamente na constituição dos 

lugares de grupos subalternizados. (RIBEIRO, 2017, p. 86).  

 

                                                                                                                                                         
trechos de falas delas foram extraídos de diários de campo, registros em grupos de whatsapp e relatos trazidos do 

site do SP Invisível.  
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Por isso a necessidade de trazer para o texto partes dos diários de campo que revelam a 

tessitura desses encontros e dão materialidade à situação real que permeia as vidas e as vozes 

dessas mulheres, 

Partindo dessas aproximações baseadas, sobretudo, num cuidado ético de não invasão 

do corpo e do espaço dessas mulheres, foi possível extrair alguns princípios metodológicos 

orientadores do trabalho. São eles: Escuta ético-política ou a coemoção; virtudes da cautela; e 

identificação de campos de sensibilidade para os afetos. Eles serão desenvolvidos junto com a 

descrição das cenas e os procedimentos realizados com o campo.  

 

Os princípios metodológicos vividos 

 

2.1 “Tenho casa não, tenho um lugarzinho onde escondo minha cabeça” – A escuta 

ético-política e as virtudes da cautela. 

 

De modo a preservar a identidade das pessoas envolvidas neste trabalho, todos os 

sujeitos são apresentados com pseudônimos na tese. 

Como já mencionado inicialmente, a pesquisa começou junto ao movimento do SP 

Invisível, a frase que dá o título a essa parte do texto é de uma das entrevistadas pelo 

movimento, e está na página do facebook. Nessa etapa da pesquisa acompanhei a equipe nas 

saídas às ruas para junto com eles coletar as narrativas e as fotografias das pessoas que se 

dispõem a dividir suas histórias, seus desejos e singularidades. Para melhor compreensão 

deste processo, ilustro-o de forma breve para que não se estruture uma narrativa demasiado 

exaustiva. 

Todos os domingos de manhã, Daniel e Ricardo (os atuais responsáveis pelo site) 

saem às ruas do centro de São Paulo para conversar com seus moradores, ouvir suas histórias, 

gravá-las e registrarem o momento com uma fotografia. Esses diálogos e a fotografia são 

publicados semanalmente no facebook e possuem milhares de acessos e comentários.  
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Figura 1- Cena de uma mulher no centro da Sé. Fonte: 

https://www.facebook.com/spinvisivel/ 

O trabalho começa com o encontro do coletivo em estações de metrô no centro de São 

Paulo e segue caminhando. Conforme as pessoas se encontram pelo caminho, é explicado 

brevemente sobre o trabalho; Daniel e Ricardo contam que a ideia principal do movimento é 

mostrar, por meio da internet, para quem está em casa que as pessoas que estão nas ruas têm 

uma história, e também têm sonhos. Durante aproximadamente um ano acompanhei a equipe 

em cinco idas às ruas e olhei diariamente as postagens feitas na página do coletivo. No 

decorrer desse contato, no entanto, algumas questões éticas foram aparecendo e me 

distanciando desse lugar de atuação. Alguns depoimentos de entrevistadas diziam aos 

membros da equipe, por exemplo, que não gostariam que familiares próximos à pessoa em 

situação de rua que dava seu depoimento, ficassem sabendo do seu paradeiro atual. Mesmo 

assim, a foto estava divulgada nas redes sociais, algumas inclusive, não escondendo os rostos 

https://www.facebook.com/spinvisivel/
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dessas pessoas. Em alguns momentos que saí com o SP Invisível sentia-me também um tanto 

quanto invasiva na abordagem feita com as pessoas nas calçadas. A intenção aqui não é a de 

apenas fazer uma crítica ao movimento, que apesar dessas adversidades, também tem as suas 

muitas qualidades, esse momento de reflexão se faz necessário para apontar os rumos que ao 

longo de meu envolvimento com a pop rua este trabalho foi seguindo. 

Em determinado momento, diante desses complicadores, senti a necessidade de me 

afastar deste coletivo e passei a me aproximar das pessoas em situação de rua durante meus 

trajetos diários. Abriu-se, então, um novo modo de conhecer e trocar experiência com essas 

moradoras. Uma cortina de desafios destampou-se diante de meu corpo feminino, caminhando 

pelas calçadas do centro da cidade, driblando os atravessamentos de uma realidade social que 

se distancia quilômetros da minha. Foi um longo processo até aprender do que essas 

mulheres, que estão no relento, sem teto e sem acolhimento, realmente precisam. Essa parte 

do trabalho ocorreu no centro da cidade, principalmente na Praça da Sé, por haver ali grande 

concentração de pessoas vivendo nas ruas e também lugar por onde passava em meus trajetos 

diários pela cidade. 

Interessa-nos salientar que a Praça da Sé é conhecida como o marco Zero de São 

Paulo, tão antiga quanto à história da cidade, situada no seu coração, centro antigo, onde se 

encontra também a sua grande catedral metropolitana, de construção datada de 1913. Existe 

na região uma intensa atividade comercial, com muitas lojas de departamento, lojas com 

produtos de origem chinesa, de preços acessíveis, comércio popular robusto. Muito próximo à 

Sé situa-se a famosa Rua 25 de março, de alta atividade comercial, para onde vem muita gente 

de outros estados do país fazer compras para revender, o que faz da área um local de muita 

circulação. Além do mais, a Praça da Sé também tem muitos restaurantes e bares, 

proporcionando ali uma grande movimentação. Devido a essas características (atividade 

comercial intensa e grande circulação), muitas pessoas em situação de rua se concentram 

neste espaço por ser bastante visível a sua presença, e acessível o contato com o público para 

arrecadação de doações para o dia a dia. Quem passa pela Praça da Sé se depara com imagens 

fortes, caóticas, típicas de centros históricos de grandes metrópoles brasileiras: moradores de 

rua, grandes rodas de pessoas pregando a plenos pulmões a palavra de Deus, pombas se 

alimentando de restos de comidas caídos no chão, cheiro de urina, guardas civis, comércio, 

vida, arte, morte, cachorros, gatos, ratos.  

Lembro-me de que, logo no início desse novo caminhar, um dia cheguei à Praça da Sé, 

sem nada além da curiosidade de uma pesquisadora pequeno burguesa, sentei-me à calçada 

junto a um grupo e comecei a conversar com algumas mulheres. Apresentei-me como 
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psicóloga, o estranhamento já se abriu nesse momento. Durante o decorrer de nossa conversa, 

perguntei a uma mulher que estava próxima: “Como é ser mulher e viver em situação de rua?” 

Pergunta infeliz, no momento e no lugar errados. A resposta foi imediata: “Vem aqui que 

você vai saber”. Trocando em miúdos, o que ela me dizia era que eu só entenderia essa 

realidade se fosse uma delas. Diante do susto de tal argumento, pensei nos riscos que correria 

estando com meu corpo ali no mesmo lugar em que elas. Seria abusada? Passaria frio? 

Passaria fome? De certo modo, algumas respostas haviam sido dadas naquele momento 

inicial, da mesma forma rude que a pergunta feita. E a principal foi me mostrar o que não 

fazer nesse lugar, como não chegar. O que elas passam ali somente o tempo iria me contar. 

Aos poucos fui entendendo melhor como me aproximar, era preciso conhecer com calma esse 

complexo emaranhado de relações no centro de uma cidade que revela e esconde todos os dias 

nas suas calçadas, uma desigualdade social dantesca.  

Isto posto, fui encontrando alguns princípios metodológicos que guiaram nossos 

encontros, conforme indicado na abertura da parte metodológica deste trabalho. A resposta 

disparadora “Vem aqui que você vai saber” me obrigou a ir, não necessariamente num 

deslocamento radical, de ir morar na rua de fato, mas a buscar uma aproximação mais ética, 

mais comprometida, mais verdadeira. Um desses princípios metodológicos, portanto, foram as 

virtudes da cautela (HILLMAN, 2002) que vão sendo reveladas de acordo com o caminhar 

pelas ruas que vai sendo apontada nos relatos trazidos do campo. 
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Figura 2- Uma cena da amizade na Sé.   

 

Como funciona nas ruas: Estar atenta, no coração da cidade...  

 

Assim, uma estratégia de pesquisa utilizada foi a de caminhar pelo centro, 

principalmente pela Praça da Sé, como já colocado. Nesse caminhar vão se revelando 

verdades cotidianas da vida da mulher moradora de rua, mostrando para a pesquisadora (aos 

leitores) a qualidade irrevogável da cautela na aproximação com um espaço que nos aparece 

tão constantemente, mas que é remoto do ponto de vista das classes sociais. Há muitos 

caminhos a serem percorridos por elas e por mim para que nossas trajetórias se encontrem em 

algum ponto da história. Passemos, pois, ao chão da narrativa: 

Parte do que está relatado nos parágrafos anteriores traz o início do trabalho que é 

feito nas ruas, longe das ocupações e dos movimentos sociais. Passando pela Praça, 

cumprimentei uma senhora que estava em um grupo com umas quatro mulheres, elas me 
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reconheceram, pois já havia passado por ali para convidá-las para os grupos na sede do 

MNPR, que fica próximo. E um dia havia levado também algumas roupas. Estava com um 

café e entreguei a uma delas, que me pediu. Esse foi o terceiro contato que tive com essas 

senhoras, começamos a bater papo sobre casualidades do dia a dia. Uma delas perguntou se eu 

não tinha maquiagem para doar, entreguei um batom vermelho que estava em minha mochila. 

Pediram mais, disse que não tinha, então disseram para que levasse quando tivesse mais. 

Minha presença ali começou a despertar a curiosidade das senhoras, que tinham, em média, 

50 a 60 anos. Continuei comentando sobre o trabalho com as mulheres no MNPR, que 

fazemos esse grupo com intuito de lutar por moradia, fortalecer as redes de mulheres nas ruas, 

uma delas comentou “Essa história é antiga, não vou não”. Ela está na rua, segundo conta, 

desde que era jovem, demonstra não acreditar muito na possibilidade de saída da situação. 

Perguntei se tinha vontade de ir para um abrigo, a resposta, invariavelmente, foi “não”. 

Prefere, como muitas outras pessoas na mesma condição, ficar onde está a ir para centros de 

acolhida. Ficamos conversando, elas foram perguntando o que eu fazia da vida, porque estava 

ali conversando com elas, comentei sobre meu trabalho que faço com mulheres em situação 

de rua. Uma delas questionou: “Mas você sai assim na rua conversando com as pessoas? Sai 

de sua casa? Ou de algum lugar?” Expliquei que era um trabalho da faculdade e que eu era 

psicóloga. Falamos a respeito do desabamento que aconteceu no prédio no largo do 

Paiçandu
7
, acontecimento recente na época (oito dias). Algumas comentaram que acham que 

aquilo foi implosão, pois é muito estranho ter ocorrido um desabamento tão “perfeito”. 

Pensam que em breve terá no local um empreendimento imobiliário. Comentando ainda: “E 

não vai ser xing ling não, vai ser algum shopping, uma coisa assim”. Essa aproximação me 

mostra uma outra face da rua, um espaço onde o grupo de mulheres está acontecendo ali 

mesmo. Pela terceira vez passo e as encontro ali, juntas, compartilhando suas coisas. E nesse 

dia eu consegui me aproximar, em grande medida, acredito, por não ter chegado em todas as 

vezes de “mãos vazias”, mas por ter ouvido um pouco de qual o desejo delas e poder 

contribuir, mesmo que minimamente, com um batom, um café e algumas roupas usadas. 

Quando estava quase indo embora, uma delas se vira e fala: “Você é bonitinha, mas tá mal 

arrumada”. Dou risada, o comentário reforça a vaidade das mulheres ali, unidas, pedindo 

roupas e maquiagens para o dia a dia, um cuidado estético que reivindica o belo, apesar das 

                                                 
7
 No dia 1° de maio de 2018 uma ocupação de moradia organizada pelo Movimento de Luta Social por Moradia 

(MLSM) e localizada no edifício Wilton Paes de Almeida no Largo do Paiçandu em São Paulo pegou fogo e 

desabou, deixando desabrigadas 291 famílias e ocasionando sete mortes, dentre elas, de duas crianças. Parte das 

vítimas foi temporariamente acolhida no espaço do CISARTE. Outras ficaram em barracas em frente à Igreja do 

Largo.  
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circunstâncias. Essa “resposta estética simples conduz ao protesto estético contra a feiura, por 

um lado, e ao desejo estético de preservar, proteger e restaurar o belo, por outro” (HILLMAN, 

2002, p. 92). 

A troca: 

Nesse lugar vi que a forma de aproximar-se das mulheres precisava se estabelecer a 

partir de uma troca, não necessariamente material, mas em alguns momentos essa foi também 

uma ferramenta utilizada por uma simples razão: quem está na rua precisa de doação, seja de 

alimento, cobertores, roupas. Entre as mulheres também é importante que sejam entregues 

absorventes, esmaltes, batons, chocolates. Durante muitos contatos percebia a importância 

dessa troca. Inicialmente o que eu levava era um cafezinho comprado num bar de esquina, 

doações que estavam sobrando na ocupação ou no CISARTE; esmaltes que algumas amigas 

me davam... Após um ano nesse trâmite, essa relação mostrava-se para mim um tanto 

colonizadora. Não foram poucas as vezes em que me peguei pensando a respeito da qualidade 

ética dos vínculos que vinha construindo nesse espaço, no coração da cidade, Praça da Sé.  

Porém, ainda levava a convicção de que era preciso, de alguma maneira, distribuir o que 

recebo com essas pessoas que, por conta de toda uma estrutura desigual, acabaram tendo a rua 

como lugar de moradia. Certa vez encontrei novamente uma dessas senhoras. Assim que 

cheguei, ela me deu um abraço muito grande, muito forte.  Ali confirmei novamente a 

importância de ter algo para oferecer para a rua, além de somente escuta.  São as virtudes da 

cautela (HILMANN, 2002), esse processo de aproximação que não está atrelado ao tempo 

cronológico, mas às sensações oriundas dos encontros. Esse “posicionar-nos a favor de nossas 

respostas, essas reverberações estéticas da verdade na alma, pode ser o principal ato cívico do 

cidadão, a origem da cautela e do próprio princípio de precaução com seus avisos para parar, 

olhar e escutar” (HILLMAN, 20002, p.93).  

No caso específico dessa mulher, foi preciso parar, observar e perceber a importância 

de levar um café, um batom, até que naquele dia já conseguia conversar com ela sem que 

fosse necessário levar algo, apenas um abraço. Mas sabendo que a rua precisa também de 

mais, fazia questão de levar nem que fosse um pacote de bolacha de um real que comprava na 

loja de doces da esquina. Nesse dia ela disse que eu estava bonita, mais arrumadinha do que 

nos outros, olhou meu brinco e elogiou. Era interessante ver a sua vaidade, como se arrumava, 

como gostava de maquiagem, e reparava em mim, na forma como me vestia, nos brincos que 

usava. De alguma forma ela quebrava a aridez desse lugar, com sua estética vaidosa ali na Sé, 

essa senhora. Perguntei se estava passando frio à noite, disse que não, que dormia mesmo na 

praça e que para ela está tudo bem. Questionei se tinha vontade de ter uma casa pra morar, 
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não respondeu. Suas cobertas estavam úmidas do sereno da noite anterior, ela me mostrou. 

Penso comigo, “poxa, que situação difícil para uma senhora, ela não pode estar bem assim”. 

Mas ao mesmo tempo também sentia que ela estava sim muito bem, porque o abraço que me 

deu quando cheguei mostrava que naquele corpo habitava um ser humano potente com muita 

vida pulsando dentro. 

É por meio desses relatos que explico o que minhas impressões do campo trouxeram 

de aprendizado com essas mulheres, ainda há muitos encontros registrados, alguns utilizarei 

em análises pontuais. Depois dessas trocas, poucos dias antes de embarcar para Portugal para 

iniciar outra parte da pesquisa, tive a ideia de ir até à Praça para levar umas cartilhas com 

informações a respeito da Lei Maria da Penha, havia pegado alguns exemplares na Defensoria 

Pública de São Paulo, estava de mudança e até então não tinha elaborado muito bem como 

poderia utilizar esse material no trabalho com as mulheres. Nesse dia entendi que seria uma 

forma de dar um destino útil àquelas cartilhas. Fui à Praça da Sé, abordei algumas mulheres e 

comecei o diálogo dizendo que o propósito era entregar esse material para que elas pudessem 

ter acesso a informações, endereços de apoio a mulheres em situação de violência, bem como 

auxiliar conhecidas que pudessem estar passando por situações desta natureza. A abertura foi 

muito interessante. Todas as mulheres com as quais conversei foram solícitas em saber a 

respeito do assunto e falar sobre ele. Muitos diálogos potentes se criaram por meio dessa 

iniciativa. Os homens que estavam próximos também participaram das nossas conversas, 

sobremaneira, eles posicionaram-se com argumentos convencionais do tipo: “Por que só a 

mulher tem uma lei? Os homens também precisam de proteção. Tem muita mulher violenta 

que bate em homem.” Esses comentários deram abertura para que fosse possível falar a 

respeito do histórico de violências que as mulheres sofrem em sociedades patriarcais como as 

nossas, onde é necessário que se tenham legislações que intimidem ações hostis contra a 

mulher. Enquanto conversava com uma senhora, um rapaz que estava ao seu lado fez-lhe 

gestos simulando agressão durante nosso encontro, a mulher, visivelmente incomodada, dizia: 

“Não gosto que ele faça isso, porque me lembro de como eu sofri desse jeito”. A memória da 

violência está presente em seu corpo, o gesto do homem ao seu lado traz à tona momentos nos 

quais ela provavelmente sofreu violência doméstica, pelo contexto da nossa conversa. Quando 

entrego a cartilha a um rapaz que a pede, ele começa a conversar comigo, utilizando os 

mesmos questionamentos dos demais, de que os homens também precisam de proteção contra 

as mulheres, que também são agressivas. Esse rapaz começa a me seguir, sinto uma pressão 

de sua parte. Encontro uma mulher e peço a ele para dar um pouco de espaço para que 

possamos conversar melhor. Ele não acolhe o pedido. Então, Pâmela, essa mulher que 
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encontrei e com quem iniciei um diálogo sobre o tema, diz ao rapaz que se ele não se retirar 

ela irá chamar o seu companheiro. Somente aí ele nos respeita. Diante da situação, falamos 

sobre como é difícil a mulher ser respeitada, dessa necessidade de uma proteção masculina 

para que a sua fala seja legitimada. Ficamos um tempo conversando, ela estava gestante e 

contou sobre sua relação com o companheiro, a força que teve para se libertar do vício do 

craque e a alegria que está sentindo com sua primeira gestação. Quando disse que ia embora, 

ela me acompanhou até a Praça da Liberdade, pois queria continuar me protegendo do rapaz 

que nos desrespeitou ali na Sé. Chegando ao local, nos abraçamos e nos despedimos. Esse 

encontro me levou a ver outras formas de se relacionar com as mulheres em situação de rua, 

outras trocas. Levar informação é tão importante quanto levar um prato de comida, roupa, 

batom, esmaltes... A hora da troca é que nos faz humanas, de ambos os lados, e é importante, 

na medida do possível, aproximar sem explorar.  

Ainda, em alguns momentos desta pesquisa foi interessante notar que, ao final de um 

dia de trabalho, as anotações do campo convergiam, apesar da separação em três territórios 

diferentes da situação de rua. O trabalho não é segmentado como parece, mesmo porque a 

situação de rua é aqui o centro desta narrativa. Por mais que algumas mulheres estejam em 

centros de acolhida, em ocupações, o cerne da questão é a situação extrema de desigualdade, 

que nega o direito à moradia regular para milhares de pessoas. Conforme relatado, esse 

processo de envolvimento com as mulheres nas calçadas teve início junto com o coletivo do 

SP Invisível e foi tomando outra forma no decorrer do caminhar. Em alguns momentos saía 

sozinha e ia até à Praça da Sé com o objetivo específico de realizar essas conversas, tendo a 

orientação metodológica de uma escuta ético-política, segundo a qual: 

 

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. (MARTINS, 2016, p.42) 

 

Em outras ocasiões, como vimos acima, esses encontros aconteciam (e acontecem) 

mais espontaneamente, tendo a escuta como alicerce na construção de uma metodologia ativa, 

no trajeto de um lugar ao outro, no cotidiano da cidade, entre a ocupação, a minha casa, e o 

CISARTE, como no relato seguinte, por exemplo:  
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No caminho para o CISARTE, encontro uma senhora sentada na calçada, converso um 

pouco com ela, entrego-lhe um pacote de salgadinho. Ela conta que é diabética, está em São 

Paulo fazendo tratamento no Hospital das Clínicas. Pergunto sobre sua situação de rua, 

responde com frases pouco esclarecedoras, diz que é de Minas Gerais e está aqui por conta do 

acompanhamento médico. Às vezes é visível a vergonha que algumas delas tem em se 

assumir moradora de rua, contornam as conversas, não insisto muito para não ser invasiva. 

Convido-a para participar da nossa reunião ali ao lado, ela recusa o convite. Começa a chover, 

vou para a sede do CISARTE, ela continua na rua. Esse registro expõe novamente como em 

algumas ocasiões há uma linha muito tênue que divide esses três espaços de atuação por onde 

pesquisei. Apesar de serem diferentes, são também muito próximos, pois o tema em pauta é o 

mesmo. A ocupação parece ser uma mediação entre estar na rua e sair dela. Na ocupação as 

mulheres possuem, bem ou mal, um teto, seja um barraco de madeira, para abrigar a si mesma 

e à sua família debaixo de um viaduto. Alguns barracos têm televisão, possuem uma estrutura 

mínima para cozinhar uma refeição. Apenas os banheiros continuam sendo coletivos. Para 

além desses momentos mais espontâneos que surgem nas caminhadas, como já dito, também 

houve ocasiões em que saí com o intuito específico de me encontrar com as mulheres que 

ficam na Praça da Sé e com todas as relações de troca e aprendizado que ocorrem neste 

contexto.  

 

2. 2. Chegando aos movimentos sociais: identificação dos campos de sensibilidade.  

 

À medida que fui caminhando, outros procedimentos foram aparecendo, bem como 

outros movimentos coletivos atuantes com população de rua. Considerando os objetivos da 

pesquisa, que se estruturaram de modo que fosse possível compreender como a situação afeta 

diferentemente o cotidiano das mulheres no sentido de lutar (ou não) pela garantia de seus 

direitos, fui a busca de ações que trabalhassem com isso diretamente. Por isso elenquei as 

duas frentes de ação que serão destacadas na sequencia.  
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A ocupação Alcântara Machado (espaço cultural Tia Estela) 

 

Conheci o trabalho do Espaço Cultural Tia Estela em janeiro de 2017 por meio de uma 

edição impressa da revista “Vai dá Pé”
8
. Alguns depoimentos me chamaram a atenção pelo 

fato de estar presente uma ideia muito viva de autogestão e sentido de comunidade, questões 

com as quais vinha trabalhando desde o mestrado, e que identifiquei, por exemplo, na fala de 

Machado na matéria:  

“Se chegarem aqui oferecendo uma moradia só pra mim, como a gente vive em uma 

comunidade, eu não posso aceitar e abandonar os demais. Só eu vou ser beneficiado porque 

eu contei uma história e alguém se comoveu?”  

A matéria apresentava a proposta da ocupação, e contava um pouco de sua história. 

Identifiquei-me prontamente com o que li, com as fotografias que apresentavam um pouco do 

rico cotidiano vivenciado por aquelas pessoas debaixo de um viaduto. E diante de tal 

encontro, propus-me a ir à busca do endereço do lugar e das pessoas que se organizavam 

naquele espaço. Achei o contato de um dos responsáveis por meio do facebook, e agendamos 

um encontro.  

O dia 13 de fevereiro de 2017 foi minha primeira ida ao espaço. Lá encontrei um 

homem que estava na frente e perguntei se ele conhecia Fernando, com quem havia 

combinado um encontro para que me apresentasse à ocupação. Ele disse que sim, mas que não 

o tinha visto e que eu devia entrar e perguntar. Ao entrar, perguntei por Fernando e fui 

recepcionada por Luís. Ele disse que Fernando ainda não estava lá, mas provavelmente 

chegaria, perguntou o motivo de minha visita, disse que queria conhecer o lugar, porque 

trabalhava junto à pop rua. Ele me mostrou o espaço, conversamos com umas pessoas, fomos 

até o outro lado da rua, onde tem alguns barracos nos quais as pessoas moram. Lá 

conhecemos Clarice, ficamos um bom tempo conversando com ela, sobre assuntos aleatórios, 

cortes de cabelo, etc. Em seguida, fomos ao bar que tem ali perto, de um morador que fabrica 

as próprias cachaças e que vende no lugar, o mesmo cujo depoimento havia me chamado a 

atenção na matéria da revista. Depois voltamos à “praça”, onde as pessoas circulam, assistem 

TV, conversam, e onde também acontecem as festas, as oficinas. Ali ao redor ficam alguns 

colchões para as pessoas que não têm os seus barracos ainda, ou querem somente pernoitar. O 

local oferece almoço todos os dias. Os alimentos são provenientes de doações de diferentes 

lugares da cidade: xepa de feira, sobras do mercado municipal que fica próximo ao lugar, 

                                                 
8
 http://vaidape.com.br/2017/03/a-historia-da-tenda-alcantara-machado/ 

A edição impressa da revista é anterior à data que a matéria foi publicada no site. 

http://vaidape.com.br/2017/03/a-historia-da-tenda-alcantara-machado/
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doações, dentre outros recursos. Não há nenhuma parceria com o poder público, além da 

manutenção de energia elétrica e saneamento, o que foi fruto de muita luta e resistência por 

parte dos moradores. Tudo é gestado pelas próprias pessoas que moram ali e todos os 

trabalhos são realizados em mutirões. Na sequência, fui até uma sala onde dois rapazes 

trabalhavam estampando camisetas para o time de futebol da ocupação, na qual funciona uma 

oficina de estamparia de camisetas com serigrafia. Fiquei ali vendo o trabalho deles e 

conversando um pouco. Fernando chegou e entrou na sala. Contei para ele sobre o meu 

trabalho e que gostei muito da proposta de autonomia do coletivo quando conheci. Ele contou 

a história da formação do lugar, como segue: 

A ocupação Alcântara Machado (Tia Estela) fica situada na radial leste, no distrito do 

Brás, debaixo de um grande viaduto. A região é muito visada pela especulação imobiliária, 

por estar localizada próxima ao principal metrô local. Vale informar que o Brás é um distrito 

com 29.265 habitantes, conta com intenso comércio popular, onde se encontram roupas, 

acessórios, tecidos, atacado e varejo para compra e revenda. A ocupação desemboca na Rua 

Piratininga, possui um modelo de organização coletiva e acolhe 250 moradores fixos além de 

pessoas que passam para almoçar/pernoitar/tomar banho.  

Os recursos para funcionamento do espaço provêm de campanhas de arrecadação e 

doação de alimentos, roupas, mantimentos, brinquedos. Além da manutenção do dia a dia, o 

espaço também promove eventos como oficinas, dias de cinema, chá de bebês coletivo para as 

gestantes, festas em datas comemorativas como natal, dia das crianças, São João. O processo 

de ocupação teve início quando o território fazia parte de política de assistência social do 

município de São Paulo, na gestão Kassab, quando foram instituídos espaços chamados na 

época de “Tendas”, centros de convivência onde pessoas em situação pudessem passar o dia, 

tomar banho, usar os banheiros. Um equipamento que tinha como função fornecer condições 

mínimas de sobrevivência para essas pessoas.  No ano de 2015, já durante a gestão de 

Fernando Haddad, esses espaços de convivência passaram a ser desativados, porém o viaduto 

no qual hoje se encontra a ocupação na qual atuo junto com um coletivo de militantes e com o 

povo de rua, houve resistência tanto por parte de funcionários da politica na época, quanto por 

parte dos frequentadores da antiga tenda, que já começavam a se articular na própria 

administração, por não concordarem com a forma e como o espaço era gerido pelo poder 

público. Nesse ínterim a ocupação já se desenhava. E o processo de fechamento da tenda 

culminou em um movimento de resistência, por já haver ali luta e indícios de cuidado auto 

gestionário desde a sua ativação. Em entrevista ao “É de Lei”, Fernando, um dos fundadores 

da ocupação comenta: 
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O projeto debaixo do viaduto Alcântara começou na gestão Kassab e tinha 

uma perspectiva higienista. Mas desde 2012 começamos a atuar lá a partir de 

baixo – debaixo dos viadutos, literalmente. Com uma construção libertária 

de organização coletiva com a população, através do método Paulo Freire”, 

explica. “A população que vive ali começou a ocupar os espaços da 

assistência, a questionar a precariedade dos serviços, a se organizar em 

espaços autônomos, a reivindicar o direito à moradia”, conta. 
9
  

 

Assim, a ocupação existe desde o final de 2015, e ainda é alvo de constantes ameaças 

de reintegração de posse, mas a luta pela permanência resiste. O processo corre junto à 

Defensoria Pública do Estado de São Paulo, e não raras vezes é necessário que o coletivo se 

organize para abrir diálogos com o poder público no intuito de permanecer no local. Em 

agosto de 2017, em um evento chamado “Rap na Maloca”, a ocupação ganhou o nome de 

“Espaço Sócio Cultural Tia Estela”, em homenagem a uma mulher que lutou junto com o 

movimento pelo seu direito e de outras famílias de viver debaixo do viaduto.  A diabetes a 

levou a usar cadeiras de rodas, e Tia Estela tinha constantes crises de saúde por conta da 

doença. Faleceu em uma dessas crises, por negligência do Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU), que não chegou a tempo para socorrê-la, assim como recorrentemente 

acontece com os pobres, os de baixo, os invisíveis e descartáveis pelas mãos do Estado.  

Como já sinalizado, cheguei à ocupação no início de 2017, primeiro fazendo um 

processo de aproximação e compreensão das formas de funcionamento daquele lugar, das 

atividades, das pessoas, dos sonhos, das demandas. Esse foi o primeiro encontro que tive com 

a ocupação, conversamos a respeito de possibilidades de trabalho por ali, disse que estava a 

fim de contribuir e combinei de começar a frequentar periodicamente. Assim o fiz. 

 

Ações: 

 

Após esse primeiro encontro, passei a ir até à ocupação todas as semanas, uma vez por 

semana para ir me familiarizando com o espaço, com as pessoas, com a dinâmica do 

funcionamento organizacional. Passava inicialmente as tardes de sexta-feira conversando com 

diferentes pessoas e ouvindo muitas histórias. Alguns me contavam suas trajetórias de rua, 

desde que saíram de suas casas, em São Paulo e também nos mais diferentes estados do país: 

Maranhão, Bahia, Ceará, muitos. Alguns estavam ali por uso de drogas, por praticar pequenos 

furtos, por não pagar pensão alimentícia, outros por terem uma história de vida carregada de 

pobreza extrema, sendo que todos possuíam em comum um longo trajeto de sofrimento, de 

                                                 
9
 

9
http://edelei.org/post/126-Sob-pressao,-Prefeitura-suspende-fechamento-de-tendas-para-pessoas-em-situacao-

de-rua 

http://edelei.org/post/126-Sob-pressao,-Prefeitura-suspende-fechamento-de-tendas-para-pessoas-em-situacao-de-rua
http://edelei.org/post/126-Sob-pressao,-Prefeitura-suspende-fechamento-de-tendas-para-pessoas-em-situacao-de-rua
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violência, de violação de direitos. Enfim, pessoas que passaram por situações em que parece, 

nos momentos mais críticos, não haver mais a possibilidade de continuar o percurso da 

existência.  

Identificava-me, em certa medida, com algumas histórias, principalmente as de 

mulheres. Guardadas, é claro, as devidas diferenças de classe. Lembro-me de que nesse início 

minhas visitas pareciam um tanto quanto atravancadas, pois como as pessoas ali não me 

conheciam, naturalmente era mais complicado mesmo elas se abrirem para uma conversa 

mais íntima com uma desconhecida, principalmente em se tratando de um contexto no qual o 

fantasma da reintegração de posse ronda os pensamentos em todo momento. Aos poucos ia 

me aproximando, e formando alguns vínculos. Muitas vezes me pegava em longas conversas 

com mulheres, eram elas as que mais davam abertura para me conhecer. Falávamos nessas 

conversas sobre questões do nosso cotidiano que enfrentamos apenas pelo fato de sermos 

mulheres. Assim, durante esses primeiros encontros, começou a aparecer a questão de gênero 

ali na ocupação. Não por acaso, esse foi o caminho que seguimos.  Os excertos abaixo dão 

continuidade e coesão a essa história inicial. 

 

Alice 20/02/2017 

 

Nesse momento eu já estava meio entediada de ficar ali, e sem muita ideia do que 

fazer, com quem falar, pensando em ir embora e voltar na semana seguinte. Alice estava 

sentada em frente à entrada da ocupação. Sentei-me ao seu lado. Cumprimentei-a e ela me 

retribuiu com um sorriso. Foi um alívio no dia, em meio a tantos olhares cruzados, caras 

fechadas, encaradas... E assim, de forma bem espontânea e aberta ela disse: “Ele brigou 

comigo hoje porque não queria que eu colocasse essa roupa curta”.  

- Ele quem? Seu companheiro?  

- Sim. Mas eu não tô nem aí, olha o calor que tá, eu não vou ficar de calça comprida. 

- Tá certíssima. Não é ele que tem que mandar na roupa que você quer vestir, e hoje 

tá quente demais mesmo.  

O sorriso de Alice abriu as portas que estavam trancadas naquela tarde até então. 

Fomos conversando, ela me contou um pouco de sua vida, e eu da minha. Disse-me que tem 

HIV, que toma o coquetel, recebe os medicamentos gratuitamente. Contou que está na rua por 

causa de seu companheiro, a quem ama muito e que eles são usuários de craque e outras 

drogas. Contou que o seu companheiro tem vinte anos a mais que ela e que não dá 

importância para isso. No meio do papo, deu a ideia de pintar minhas unhas. Concordei. 
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Perguntou se eu gostava de rosa, disse que sim. Foi buscar o esmalte. Enquanto pintava 

minhas unhas, comentou que já havia feito curso de manicure, já tinha trabalhado com 

telemarketing e sido registrada duas vezes; já havia feito curso de datilografia, e perguntou se 

eu havia reparado como ela falava bem.  

Quando disse que havia gostado da cor que tinha escolhido, ela me perguntou se eu 

não queria o esmalte pra mim. Disse que não, agradeci o gesto que me tocou ali naquele 

contexto. Depois ficamos mais um tempo conversando com as pessoas que estavam ali por 

perto até que me perguntou que horas eu iria embora. Respondi que em meia hora eu iria sair. 

Alice disse que gostaria que eu ficasse um pouco mais, mas eu disse que na semana que vem 

estaria ali novamente e que levaria uma acetona para ela, pois estava com duas em casa e ela 

estava sem. Nos abraçamos, me despedi de outras pessoas que estavam ali perto e segui. Não 

a vi mais depois. Disseram que tinha ido embora com o companheiro. 

Assim como esse encontro com Alice, ao longo dos dias em que passava pelo espaço, 

me encontrava com outras mulheres que também pareciam ter um desejo de fala pedindo pra 

sair. Em meio a esse processo conheci a Luta com Amor (Artesanato das Mulheres 

Organizadas na Rua); um coletivo de mulheres que se une semanalmente em ocupações para 

fazer oficinas de artesanato com aquelas que ali vivem. A luta com Amor me conquistou, e 

durante dois anos frequentei a ocupação para trocar com essas mulheres por meio do 

artesanato, conversar, e se encontrar em um momento em que é possível sentir, escutar, falar 

sobre o dia a dia, as dificuldades, as conquistas que habitam esses corpos e almas femininas. 

 

 Oficinas de arte 

 

Quando me encontrei com Júlia, uma das militantes do Coletivo Autônomo dos 

Trabalhadores Sociais (Catso)
10

, não houve outra saída a não ser reativar esses encontros com 

as mulheres, que ela havia realizado, mas que no momento não estava mais ocorrendo. Em 

nossas oficinas de arte, afetamos e fomos afetadas de inúmeras maneiras. Trabalhamos com as 

mãos, contamos histórias, trocamos experiências, sustos, sorrisos, alegrias, pois “O ofício de 

perguntar, o ofício de contar histórias, o ofício de ocupar as mãos – todos esses representam a 

criação de algo, e esse algo é a alma. Sempre que alimentamos a alma, ela garante expansão.” 

(ESTÉS, 1994, p.30).  

 

                                                 
10

 Coletivo de militantes que atua junto à população em situação de rua em São Paulo, especialmente 

junto aos moradores da ocupação Tia Estela. 
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Figura 3- Cena de uma oficina da Luta com Amor 

 

Os encontros, como em breve contarei com mais profundidade, misturaram momentos 

em que foi possível sentir uma grande potência de ação se manifestando. Outros, no entanto, 

carregados de um denso cansaço que é histórico, que essas pessoas carregam ao longo de 

gerações. Importante também partilhar que não foram apenas as oficinas e os encontros com a 

Luta com Amor que fizeram e fazem parte de meu trabalho junto a esse coletivo. Também nos 

encontramos na maloca para fazer assembleias, lutar por moradia digna, chorar as mortes de 

nossos companheiros e companheiras, fazer festas e funerais.  

Dentre essas festas tivemos dia das crianças, chás de bebês coletivos, momentos em 

que fios de alegria eram facilmente sentidos; principalmente vindos do brilho das mães no 
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cuidado, mesmo que em alguns momentos violentos, com suas crianças. Também houve 

momentos em que a lástima da tragédia pesou sobre os corpos dessas meninas e meninos. Em 

uma noite de sexta-feira, um incêndio matou três crianças, filhos de uma mesma mãe, em uma 

ocupação vizinha ao Espaço Tia Estela. Nessa noite não foi possível dormir. Muitas pessoas 

do coletivo foram à ocupação para acompanhar a tragédia, poder auxiliar no que fosse 

possível. Esses relatos ainda serão mais bem detalhados na medida em que segue o texto. Por 

ora, importa entender como a estrutura metodológica se fez e se refez por aqui, muito 

inspirada na pesquisa etnográfica, que nos possibilita sentir junto, conhecer por dentro, 

entender com cuidado. 

Como já sinalizado, foi por meio das oficinas da Luta com Amor que a aproximação 

mais rica e mais potente ocorreu. Para que as nossas oficinas funcionassem, porém, toda uma 

logística por trás do trabalho acontecia. Temos uma página no facebook na qual podemos 

fazer pedidos de doações de material para as oficinas, e também onde convidamos pessoas 

dispostas a realizar o trabalho para poder ser voluntárias em algum dia específico. Assim, 

vamos fazendo parcerias com outras mulheres e homens que também atuam junto à pop rua, 

numa tentativa de fortalecer os movimentos. A Luta com Amor acontecia inicialmente todas 

as semanas. Mas devido a uma série de atravessamentos, como: dificuldade em conseguir 

doações, disponibilidade de tempo, pois ultimamente apenas eu estava nesse processo de 

organização. Ela foi então passada para encontros quinzenais e finalmente deixou de 

acontecer, mas tomou outras configurações que serão delineadas durante o trajeto deste texto. 

Outro aspecto é o fato de que muitas mulheres têm filhas e filhos pequenos. Para elas 

poderem participar, precisavam levar as crianças, por isso é muito importante que tenha 

alguma pessoa para cuidar dessas crianças. Muitas vezes eu precisava deixar as oficinas para 

fazer isso, então sobrecarregava o papel que exercia. Esse trabalho não pode ser realizado na 

solidão. Em alguns desses momentos, umas mulheres que tinham mais habilidade para o 

trabalho manual, passavam a ensinar as que chegavam quando eu não podia fazê-lo. Esse 

processo me chamava muito a atenção e trazia um pouco de alegria ao ver a força dos 

encontros se consolidando. Uma passando o conhecimento para a outra, sem pressão, 

espontaneamente. Convém também sinalizar que as oficinas são momentos pontuais. Para que 

elas aconteçam, todo um trabalho de organização do espaço e dos materiais é feito antes e 

depois, como dito inicialmente. Trago, pois, um desses momentos de preparação que traz 

consigo uma série de questões emergentes neste cenário e rodeiam as nossas oficinas.  

 

 



45 

  

Limpeza do almoxarifado 

 

Hoje eu e Manoel, um companheiro do Catso, combinamos de ir até à Alcântara para 

fazer uma faxina no almoxarifado. Um cômodo que era utilizado na ocupação para guardar 

materiais diversos, como itens de escritório, material de oficina, instrumentos musicais, etc. 

No entanto, há algum tempo que o espaço está trancado e acabou sendo transformado num 

verdadeiro depósito de absolutamente tudo o que não se utiliza mais na ocupa. A ideia de dar 

uma geral nesse espaço surgiu porque na semana passada estive lá para guardar alguns itens 

das oficinas com as mulheres e vi que havia material que, inclusive estávamos pedindo como 

doação novamente para os próximos encontros, mas em estado de despejo. As caixas das 

oficinas da luta com Amor do ano passado estavam todas roídas por ratos, e todo o 

almoxarifado estava tomado pelas suas fezes. Como Manoel também estava disposto a fazer 

esse trabalho, combinamos de chegar juntos. Chegamos de manhã, por indicação de Machado 

porque, segundo ele, nesse período as pessoas ainda estão por lá, na espera do almoço e fica 

mais fácil de acontecer uma participação coletiva. Quando cheguei, encontrei Ana Cristina, 

ainda não a havia encontrado na ocupa. Estava tirando foto de um cachorro que dormia num 

sofá bem na esquina do viaduto e ela veio falar comigo. Como eu estava vestida com uma 

camiseta de capoeira, ela logo identificou “mestre Pastinha”, perguntou se eu fazia capoeira, 

falei que sim. Ficamos falando um pouco sobre o assunto, as diferenças entre capoeira angola 

e regional. Comentei que iríamos fazer a limpeza e a convidei para participar. Ela disse que 

não podia, porque ia trabalhar, disse que era professora. Ficamos conversando um pouco, ela 

relatou que atualmente recebe um salário mínimo porque é aposentada por invalidez, devido 

ao uso de drogas. Notei sintomas de uma desordem nos discursos de Ana Cristina, 

provavelmente sua aposentadoria relaciona-se a isso. Ela chegou ao espaço da leitura, 

mostrou alguns livros, e ficou por ali. Assim que Manoel chegou começamos a arrumação, 

tirando inicialmente tudo o que estava dentro do cômodo. Era muita coisa, muitos cabos de 

vassouras, muitas vassouras, rodos, panos, instrumentos musicais, latas de tintas, tintas de 

tecido, chuveiro, ferramentas, brinquedos de crianças, mochilas, barraca, guache, faixas de 

manifestações, enfim, tudo aquilo que não se utilizava, ou que até mesmo se utilizava, mas 

que foi parar ali mesmo. Inclusive havia um tanquinho de bater roupa, que também tivemos 

que colocar pra fora para lavar o espaço, desinfetar por causa da presença de muito rato e 

muitas fezes. Dar visibilidade a esse tanquinho trouxe uma confusão geral na ocupação. 

Chegaram duas mulheres e disseram que queriam usar pra lavar suas roupas, questionaram 

porque o utensilio estava guardado lá, “escondido”, se era da comunidade. Uma delas disse 
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que havia ganhado de outra mulher que já não estava mais lá, e em meio a esses 

questionamentos que eu não sabia como e nem podia interferir, elas começaram a falar que o 

“dono” da ocupação não deixa elas usarem, que se elas forem falar com os homens de lá 

podem até apanhar, porque eles são violentos. Uma delas disse que tinha que pagar cinco reais 

para almoçar ali todos os dias, sendo que todo o alimento vinha de doação e isso era um 

absurdo. A presença desse tanquinho trouxe à tona uma série de divergências da organização 

do espaço. Logo chegou Machado, que elas chamaram de o “dono” do espaço. Ele 

rapidamente se posicionou: “Aqui não tem nenhum dono não”. “Elas pensam que o espaço é 

da prefeitura, que a gente tá ganhando alguma coisa com isso”. Depois vieram mais três 

pessoas que ocupam uma posição de liderança ali, começaram a discutir com as mulheres. No 

final das contas ficou decidido que o tanquinho ia continuar guardado mesmo, porque era 

apenas um e tinha muita gente para usar. Além do mais, ele só pode ser ligado na tomada 220 

que fica dentro de um cômodo onde fazem as oficinas de serigrafia e é longe dos tanques. 

Machado explicou que às vezes, semanalmente, as pessoas contribuem com R$ 5,00 para as 

refeições, porque tem uma manutenção mínima para o gás e alguns itens que faltarem para o 

preparo das refeições, e quem pode contribuir, contribui. E uma das mulheres que estava 

alegando que eles cobram as refeições chegou com várias crianças ali, e é compreensível que 

às vezes tenha que fazer uma contribuição mesmo. Muitas contradições apareceram durante a 

limpeza do almoxarifado, de dominação, de poder, de amizade. Um homem, vendo que eu 

estava trabalhando arduamente na limpeza, comentou com Manoel, “Sorte do homem que 

casar com ela”. Nem consegui responder, às vezes o machismo nos pega de surpresa, de um 

jeito paralisador.  

Encontramos no meio da bagunça uma santa, toda suja, nossa Senhora Aparecida. 

Tiramos a imagem de lá e levamos para fora. Logo na sequência pegaram e colocaram a santa 

para decoração da praça. Guimarães, outro senhor que apareceu para nos ajudar a limpar 

disse: “se é nossa Senhora Aparecida ela tem que aparecer né”.  

Terminada a faxina, encontrei bastante material para dar continuidade às nossas 

oficinas, inclusive alguns que estávamos pedindo novamente, como tinta para tecido. Muitos 

brinquedos foram doados às crianças que passaram por ali. 

Na volta para casa, em Pinheiros, me encontro com uma mulher que vem me pedir 

dinheiro para pegar o transporte. Pergunto a ela onde mora e ela diz que mora na Zona Sul, 

mas que ontem veio para Perdizes para fazer faxina e não conseguiu nada. Então teve que 

passar a noite na rua. Perguntei como tinha sido essa noite, e ela diz: “Foi muito difícil por 



47 

  

causa da chuva, se tivesse um calorzão seria tranquilo. Eu só escolho os tempos ruins pra 

sofrer”. Ela também mora em uma ocupação, na Zona Sul.  

 

Como funciona no CISARTE 

“Fala Mulher” – o encontro no CISARTE 

 

O Centro de Inclusão pela Arte, Cultura, Trabalho e Educação (CISARTE) está 

localizado no Viaduto Pedroso, que se sobrepõe à Avenida 23 de Maio na altura da Rua 

Pedroso, região central de São Paulo, ficando bem próximo à Estação São Joaquim do metrô e 

também à Praça da Sé, por isso muitos momentos de trabalho de campo na rua e no CISARTE 

foram realizados numa mesma caminhada.  

É um espaço que tem por objetivo promover cursos e oficinas de economia solidária, 

grafite, reciclagem, além de salas de cinema, biblioteca, e outras atividades artísticas para a 

pop rua.  A proposta é proporcionar ações inclusivas que possam ir além da assistência em 

albergues para esse segmento populacional. Atualmente é também a sede do Movimento 

Nacional da População em Situação de Rua (MNPR) em São Paulo. O MNPR tem uma 

importante contribuição na história pela conquista dos direitos à pop rua, ao menos no âmbito 

legislativo. Foi oficialmente institucionalizado no ano de 2005. No entanto, na década de 

1960, já se observavam iniciativas de organização em algumas cidades brasileiras. Nas 

décadas seguintes, apoiadas por organizações sociais, pessoas em situação de rua realizavam 

mobilizações e manifestações por melhores condições de vida e por políticas públicas que 

assegurassem sua autonomia. Neste momento, uma parte da população em situação de rua, 

que trabalhava na catação de material reciclável, formou as primeiras associações e 

cooperativas de catadores, depois organizadas no Movimento Nacional dos Catadores de 

Materiais Recicláveis. No final dos anos 1990 e até o início dos anos 2000, inúmeras 

mobilizações nas principais cidades brasileiras tornaram visíveis, à sociedade e aos poderes 

públicos, as duras condições de vida na rua. Parcerias foram se consolidando por meio de 

fóruns de debate, de manifestações públicas, com presença de pessoas em situação de rua nos 

Conselhos de Assistência Social e de Monitoramento. 

Em 2004, na cidade de São Paulo, ocorreu a barbárie conhecida como chacina da 

Praça da Sé. O episódio vitimou fatalmente sete moradores de rua e foi seguido de outros atos 

semelhantes em vários pontos do País. A partir daí grupos da população de rua em São Paulo 

e Belo Horizonte iniciaram a mobilização para consolidar o Movimento Nacional da Popula- 
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ção de Rua. Em setembro de 2005 novamente a história da rua e dos catadores se cruzaram. 

Convidadas a participar do 4º Festival Lixo e Cidadania, as pessoas em situação de rua de 

Belo Horizonte mobilizaram outros companheiros do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e 

Cuiabá. Foi neste encontro que houve o lançamento do Movimento Nacional da População de 

Rua (MNPR), como expressão dessa participação organizada em várias cidades brasileiras. 
11

 

Em cada uma das cidades nas quais o movimento atua, as características de gestão e 

funcionamento variam claro, devido às diferenças locais, regionais, etc. Em São Paulo, o 

movimento tem ao longo de sua trajetória, buscado construir uma atuação que esteja para 

além de pautas específicas como participação em Grupos de Trabalho, congressos e outros 

eventos específicos voltados a esse público, tal como se manifesta na proposta de criação do 

CISARTE. No entanto, como seguem os relatos, o modelo de participação política neste lugar 

ainda se coaduna com relações verticalizadas, participação restrita de parte expressiva da pop 

rua, questões administrativas que ainda impossibilitam uma adesão mais democrática e livre 

às lutas.  

Ações: oficina e rodas de conversa 

 

Participei de atividades que são oferecidas em parceria com o poder público nesse 

espaço durante o início de meu contato com o movimento. Entre os meses de fevereiro, março 

e abril do ano de 2017, por exemplo, o CISARTE promoveu, em parceria com a escola da 

Defensoria Pública, aulas abertas com diferentes temas abordando a população em situação de 

rua: Violência de Gênero; as famílias nas ruas; população de rua e direitos humanos; 

Habitação; Uso de drogas. Participei de todas essas aulas. O espaço tem como núcleo de suas 

ações trabalhos arte-educativos para a formação política de moradores de rua que o 

frequentam. O perfil das pessoas que frequentam o espaço e suas reuniões é de um público 

que está atento às políticas públicas, que tem participação no Comitê Pop Rua12 e que luta 

para que “o direito saia do papel e vá para as ruas”, como diz uma das frequentadoras, antiga 

moradora de rua. Muitas pessoas que estão em situação de rua participam das reuniões, o que 

torna aqueles debates ricos a respeito das suas vivências. Nesses momentos fui me 

                                                 

11
 https://popruasp.wordpress.com/sobre/ 

12
 O Comitê Intersetorial da Política Municipal para a População em Situação de Rua (Comitê PopRua) 

tem como objetivo construir uma política para a população em situação de rua e viabilizar oportunidades a essa 

população, para que ela tenha sua cidadania garantida. 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/poprua/comite/index.php?p=150036 

 

https://popruasp.wordpress.com/sobre/
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/poprua/comite/index.php?p=150036
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aproximando do sentido de viver nas ruas, de pessoas que estão engajadas nos movimentos; 

de pessoas que estão extremamente revoltadas com a situação de desigualdade que enfrentam. 

Por meio da participação nesses espaços coletivos também me aproximei dessa população, fiz 

contatos e conheci algumas de suas histórias. E foi nesse envolvimento, durante as reuniões 

do “Fala Rua” que acontecem todo primeiro sábado do mês, que a necessidade de se fazer um 

grupo específico para mulheres me foi posta. Aceitei o desafio e começamos a estruturar esse 

grupo, que teve o nome de “Fala Mulher”. Mais detalhes serão trazidos na descrição dos 

métodos.  

No início do ano (2018), O CISARTE também começou a organizar um movimento de 

mulheres em situação de rua, do qual Florbela era a principal articuladora. Fui convidada a 

participar desse movimento, esse convite foi realizado após uma reunião do Fala Rua, que 

acontece todos os primeiros sábados do mês no lugar.  Aceitei prontamente o convite, uma 

vez que muito me agradava esta ideia. Foi e ainda é um processo contínuo esse de formar um 

grupo de mulheres no MNPR. Muitos atravessamentos percorrem a nossa luta.  A ideia inicial 

era criar um grupo onde se discutissem as principais questões trazidas pelas mulheres que 

viveram ou vivem nessa situação, problematizar com as participantes a dimensão ética e 

política das emoções presentes nas suas histórias de vida, buscando compreender a 

interligação entre o pensar, sentir e o agir e como se entrelaçam com as condições sociais.  

No início da sua formação, estávamos eu e mais três mulheres que participavam das 

atividades do movimento regularmente, duas delas ex-moradoras de rua e uma que faz parte 

da luta por questões políticas e pessoais, mas não tem o histórico de viver nessa situação.  Na 

nossa primeira conversa uma das integrantes me contou um pouco de sua história, trouxe 

algumas de suas demandas, que estavam relacionadas, prioritariamente, com trabalho e 

moradia. Disse que já viveu muito tempo em albergues e ocupações, mas que na ocasião havia 

conseguido, com a ajuda da Pastoral do povo da rua e do MNPR, alugar um quartinho 

próximo à estação da Luz. Como estava desempregada, ela ia ao CISARTE todos os dias, a 

pé. Disse que levava em torno de uma hora de caminhada cada trecho. Cecília, que também já 

fora mulher em situação de rua, comentou que já havia participado de alguns encontros de 

mesma natureza. Surgiram as propostas de, para além de rodas de conversas, fazermos 

também algum trabalho manual. Tocamos em alguns temas durante essa troca, elas 

comentaram na ocasião a respeito do quão humilhante, por exemplo, é a situação de 

albergues, principalmente em momentos em que presenciaram distribuição de kits de higiene, 

produtos básicos para o dia-a-dia. Conceição comentou que, para além da situação de 

humilhação, na qual as pessoas que distribuíam os kits faziam concessões a alguns usuários e 
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a outros não, a qualidade dos produtos era péssima, e a quantidade também quase não dava 

para um banho. Cecília falou novamente a respeito de sua trajetória, das inúmeras situações 

de violência que viveu com o ex-companheiro, culminando na sua vinda para rua, onde 

encontrou a proteção que lhe foi negada pelo Estado. Marcamos os nossos encontros para as 

quintas-feiras, assumi o compromisso de elaborar um cartaz para que elas levassem para 

pregarmos nos lugares em que passássemos no intuito de convidar outras mulheres para 

participar.  

Como dito fizemos, eu e outras mulheres que participaram da primeira reunião, uma 

força tarefa de levar a proposta do grupo para outros lugares, principalmente mais próximos, 

como o Centro de Acolhida para Mulheres que fica na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, o 

Chá do Padre e Praça da Sé. Foram muitas as tentativas, os embates e os convites nesse 

sentido. Em algumas reuniões, apareciam duas ou três mulheres que havíamos convidado. 

Mas não permaneciam no grupo. Para além da necessidade de participação, no entanto, o 

interessante nesta parte do processo foi poder circular em outros espaços, conversar com 

outras mulheres e sentir qual era a disposição delas em participar de atividades como estas. 

Foram muitas, diferentes, como cada mulher, como conto em momento de análises 

posteriores.  

Os nossos grupos seguiram-se, sobremodo, com um funcionamento não linear. A cada 

encontro parecia que um novo grupo se formava. E nesses, uma série de denúncias, ideias, 

sonhos e desejos apareciam. Como relato no trecho que segue: 

“São Paulo, violento, corre o rio que me engana...”   

01 de março de 2018. 

Muitas questões foram levantadas neste dia, como a das mulheres em situação de rua 

no período do puerpério, no qual são separadas de seus filhos recém-nascidos, bem como a 

falta de estrutura política e apoio emocional que a situação exige. Chegaram mais duas 

mulheres ao encontro, que haviam sido convidadas por Cecília. Explicamos a elas sobre os 

nossos grupos, e os assuntos brotaram espontaneamente. Continuamos a tratar do tema da 

violência, trazendo para o debate o quanto a mulher nessa situação assume uma postura de 

enfrentamento, se tornando muitas vezes arredia e agressiva para conseguir lidar com o dia a 

dia nesse lugar. Pois a mulher “boazinha” facilmente é agredida e subjugada na rua. Cecília 

comentou que no dia anterior havia convidado uma mulher para participar do grupo, mas ela 

não pôde vir, pois foi despejada do abrigo onde estava com seus dois filhos pequenos, porque 

teve uma discussão dentro do espaço. Uma das integrantes está no momento em um abrigo e 

começou a relatar situações que vive no lugar onde se sente humilhada, revoltada. Trouxe 
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para a pauta o quanto acontecimentos corriqueiros como servir as refeições pode ser “muito 

horrível”, devido à má vontade no trato com as usuárias do serviço. Outra queixa em relação 

ao abrigo que aparece correntemente e que veio à tona foi a rigidez do controle dos horários, 

uma vez que de modo geral existem horários fixos para entrar e sair dos equipamentos. Há 

pouca flexibilidade neste sentido. Se uma pessoa, por exemplo, trabalha e chega ao espaço 

após seu fechamento, ela é impedida de entrar e corre o risco de perder sua vaga, o que não 

raras vezes acontece.  

Outra integrante contou um pouco de sua história, disse que também foi parar na rua 

porque sofria violência doméstica por parte do ex-companheiro. No momento está em busca 

de um lugar para ficar com os filhos, até então está ficando na casa de uma senhora que se 

compadeceu de sua história e deixou-a ficar temporariamente. Ela afirma que também não 

quer ir para abrigo e nem para ocupação, pois são lugares onde predomina uma profunda 

insegurança. Nas ocupações o risco de despejo é iminente e nos abrigos as vagas, além de 

serem temporárias, não agradam à população. A reunião encerrou com a demanda por 

moradia digna por parte das mulheres.  

Assim como nesse, em muitos dos nossos encontros os temas giraram em torno de 

algumas pautas principais, a constar: violência de gênero contra mulher em situação de rua; 

violência doméstica pregressa à situação de rua; separação mãe-criança no puerpério por 

imposição judicial; violações de direitos ocorridas em espaços geridos pelo poder público. 

Essas pautas tornaram-se, no decorrer do envolvimento com as mulheres, centrais para nossa 

discussão, como veremos sequencialmente.   

Depois de quase um ano de tentativa de se consolidar esse grupo, percebo que é muito 

difícil estruturar um movimento fixo nesse lugar, por conta de uma série de questões: desde a 

dificuldade de participação na luta por parte de mulheres em situação de rua, até questões 

internas que atravessam o nosso trabalho, como se deparar com as portas da sede fechadas nos 

dias marcados para nossos encontros. Criamos um grupo no whatsapp com algumas das 

mulheres que participam dos encontros, nos mobilizamos por meio desse aplicativo. Às vezes, 

quando parece que nossas reuniões vão esmorecer, algumas mulheres começam a chamar para 

a luta, a colocar pautas importantes, principalmente Cecília, que não se cansa de lutar pela 

garantia dos direitos da pop rua. Sinto que esse movimento, por mais que não se consolide 

enquanto um grupo, também não vai morrer. E é assim que ele permanece ainda hoje, mesmo 

que não venha mais ocorrendo semanalmente no formato original. Criar um grupo no 

whatsapp foi, por exemplo, uma iniciativa que pôde, de alguma forma, organizar um pouco 

mais essas mulheres, que já participavam no movimento nacional da pop rua, mas ainda não 
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estavam organizadas enquanto grupo específico. Ao longo de nossos encontros também 

escrevemos uma carta, onde reunimos as principais pautas trazidas nas discussões e 

sistematizamos em um documento. Cora foi quem pediu para que elaborássemos essa carta, 

pois ela participa de muitos encontros, conferências e sugeriu que seria interessante ter um 

documento para oficializar as suas falas nesses momentos. Em construção, a carta está em 

anexo no final do trabalho. 

Dentre as mulheres que participam desse movimento, realizei uma entrevista com 

Cecília, que é a com a qual mais tenho abertura, e também, no atual momento, a que se coloca 

com todo o seu corpo na luta. Não são raros os momentos em que ela enfrenta a GCM nas 

ruas de São Paulo quando vê o Estado agindo de forma truculenta com pessoas que estão no 

relento. Esse enfrentamento vai desde uma discussão até o acompanhamento de moradores à 

delegacia. Seu engajamento é cotidiano. Faz questão de afirmar que não deixará de estar junto 

à pop rua enquanto viver. Conta que certo dia, seu filho, ao vê-la chegando mais cedo em casa 

comentou: “Ainda bem que você chegou, não foi pra delegacia hoje não?”. Referindo-se às 

ocorrências comuns de sua mãe no enfrentamento das violações dos direitos da pop rua. A 

maneira como Cecília é afetada no encontro com a situação de rua, com os movimentos 

sociais traz para o debate toda a singularidade dessa mulher e nos leva a pensar na sua 

experiência emocional neste lugar, conceito vigotskiano com o qual trabalharemos na tese. 

Atualmente estamos bem ligadas, fazemos muitas correrias juntas, longe do CISARTE: 

vamos a rodas de conversa sobre mulheres em situação de rua, participamos de reuniões, de 

comitês. Ela, sempre disposta a lutar, a se engajar numa luta que seja “única”, como ela 

mesma afirma, cada dia com mais lucidez e esclarecimento a respeito das necessidades do 

encontro no comum, nas agilidades do sistema em separar, enfraquecer, e na forma como as 

próprias pessoas sem moradia colaboram, em muitos momentos, com o esfacelamento de um 

movimento mais potente: 

 

Quem tá na ocupação menospreza quem tá na rua. Quem tá no abrigo menospreza quem tá 

na calçada e assim por diante. E depois põem a culpa na sociedade, ao invés de unir forças 

ficam fazendo o jogo do sistema capitalista e Estado que separa famílias, eles querem bem 

isso: pobre contra pobre.  

Fala de Cecília. 
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Figura 4- Cena de uma reunião do Fala Mulher. 

 

 

 

Por que elegemos como categoria analítica os afetos: 

 

Diante da apresentação do método de pesquisa, reiteramos a postura da escolha pelos 

afetos como categoria de análise dos dados apreendidos na vivência com a rua, uma vez que 

defendemos nesta tese que contextos sociais de pobreza e exclusão/inclusão social são 

igualmente produtores de tristeza, alegria, potência, padecimento, medo e esperança. É nessa 

constelação afetiva que as relações com mulheres, homens, crianças, em situação de rua vão 

se desenvolvendo. Na relação com o Estado, com a militância, com os passantes, as 

pesquisadoras, a política, a polícia. Por isso enfocamos o afeto como nossa categoria mestra- 

aquela que nos possibilita enxergar a mudança, o lapso, o desatino, o oprimido, a libertação. 

Passemos, pois, a defini-lo por meio das perspectivas teóricas que orientam essa escrita:  
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3. O lugar dos afetos numa perspectiva sócio histórica da psicologia. 

 

Vigotski defendia que os métodos de investigação da psicologia clássica estudaram a 

subjetividade de modo isolado. Assim também as funções psicológicas eram analisadas 

separadamente, não se buscava a articulação entre a parte e o todo; o geral e o particular; o 

indivíduo e a sociedade; o corpo e a mente, a subjetividade e a objetividade.  Por isso trouxe 

para análise das funções psíquicas o materialismo histórico dialético. Em sua obra “Psicologia 

Concreta do Homem” (1929), o autor salienta a relação intrínseca que há entre a formação das 

funções psicológicas com o meio/sociedade, tratando-se, portanto, de uma constituição 

dialética e que parte da materialidade histórica na qual se vive. Deixando-nos claro, além do 

mais, que todas as funções psicológicas superiores existem a priori no contexto onde os 

corpos habitam, de modo que a constituição psíquica se constrói junto com o meio, de 

maneira não homogênea e linear, mas singular, histórica e dialética.  

Além do mais, outros elementos são acrescidos na complexidade de sua teoria e de 

seus conceitos tão significativos para a preparação de uma psicologia que levasse em 

consideração a totalidade e não apenas parte do processo humano. Principalmente quando este 

autor nos traz o afeto enquanto elemento fundante do psiquismo e da politica, que integra 

corpo-mente e história, é que interessa trazê-lo como uma de nossas principais referências 

para este trabalho. Porque falamos de seres humanos particulares que vivem numa totalidade, 

que por sua vez possui uma série de contradições que se refletem no corpo-mente de quem a 

vive. Dentre todas as irrefutáveis contribuições de Vigostki para a psicologia social, bem 

como para este trabalho, levamos em consideração antes de tudo, a sua incansável crítica às 

dicotomias presentes nas psicologias de seu tempo, que ao longo dos estudos tendiam a 

fragmentar o humano enquanto síntese de múltiplas determinações e trabalhar com sujeitos 

diferentes, compartimentalizados. Dentre os conceitos elaborados em suas obras, escolhemos 

trabalhar aqui com um daqueles que se mostra não muito acabado, porém significativo para 

compreender os processos psíquicos que se dão entre o indivíduo no conjunto da sociedade. 

Falamos neste momento da perejivanie, pois ela nos ajuda a compreender o afeto de alegria, 

na sua expressão em cada corpo singular. Concordando aqui com a interpretação de Delari 

Junior (2009, p.33) quando a entende enquanto unidade de análise,  

...o de como tal unidade efetiva mesmo todas as principais contradições da 

totalidade à qual pertence. Não há tempo ou mesmo acúmulo de investigação 

aqui para mais do que lembrar estes poucos fragmentos, mesmo que 

emblemáticos e com valor heurístico próprio às elaborações de Vigotski, 

mas uma das vias insinuadas para pensarmos em que a dita unidade reflete (e 
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refrata) o seu todo se põe no conceito de “relação com o meio”, tanto mais 

quando se entende que o próprio ser humano é componente de seu meio 

social e este não lhe é externo.  

 

Vigotski (1935) apresenta inicialmente esse conceito em uma palestra dirigida a um 

grupo de mães, tendo como objetivo abordar o papel do ambiente no desenvolvimento das 

crianças. Debruçar-nos-emos mais adiante sobre este conceito, mas por enquanto adiantamos 

que o ambiente (o meio) para o autor se refere, em linhas gerais, ao conjunto de 

determinações que compõem o mundo: a composição histórica, social e objetiva da realidade.  

Naquela ocasião, ele procurou elucidar os motivos pelos quais crianças que vivem em um 

mesmo contexto não são idênticas entre si, mas desenvolvem-se enquanto seres singulares. 

Assim, o autor aborda o ambiente como um critério relativo e não absoluto na constituição do 

drama
13

 psíquico. Vigotski nos orienta para a ideia de que a vivência/experiência emocional é 

um elemento no qual os aspectos individuais e coletivos estão presentes em um mesmo 

indivíduo, uma unidade cognitivo-afetiva. Assim, ele reafirma o caráter social da constituição 

psicológica, levando em consideração que este não é introduzido mecanicamente no sujeito, 

mas é transformado de acordo com a sua própria capacidade de afetar e ser afetado. Essa 

discussão em torno da vivência/experiência emocional é ainda alvo de constantes pesquisas e 

incertezas. Dessa forma, a perejivanie compõe na pesquisa um conceito que pode contribuir 

com nossas análises, uma vez que abrange o ser humano na sua totalidade, fruto de relações 

sociais; mas não o reduzindo a elas.  

Quando falamos em unidade, compreendemos como aquele elemento que concentra 

todas as propriedades do todo sem perder a sua singularidade. No caso da perejivanie, esse 

conceito contempla as relações sociais, que são históricas e dialeticamente determinadas, a 

confluência com a experiência singular, atravessada pelas emoções de cada corpo que vive 

essa determinada composição de afetos. Ou seja, não se trata de um conceito simples, mas de 

uma confluência de elementos que não podem e não devem ser tomados separadamente, mas 

no conjunto de suas determinações. Ou melhor:  

Entendemos por unidade o produto da análise que, ao contrário dos 

elementos, conserva todas as propriedades fundamentais do todo e que não 

pode ser subdividido sem que aquelas se percam: a chave da compreensão 

das propriedades da água são as suas moléculas e não a sua composição 

atômica. (VIGOTSKI, 2002, p.11) 

 

                                                 
13

 Essa noção do drama está relacionada com a constituição psíquica na teoria sócio histórica do autor, segundo a 

qual a constituição do psiquismo obedece à lógica dos conflitos dramáticos presentes nos sentimentos e emoções 

que envolvem as relações interpessoais e coletivas na vida cotidiana e que, por sua vez, não é tão lógica assim 

(SANTOS, 2015). 
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 Interessa-nos, fundamentalmente, esclarecer que quando trazemos para o plano da 

discussão o afeto, estamos inspiradas na concepção de Espinosa, filósofo que como já 

reiterado, influenciou Vigotski quanto à elaboração de uma teoria que tratasse afetos não 

como vícios/pecados/virtudes ou méritos; mas enquanto elementos inerentes ao processo 

humano de existir. Portanto, consideramos importante introduzir parte da filosofia que tanto 

nos acompanha neste trabalho, a começar pela definição de afeto para o pensador, tal qual 

segue: “Por afeto compreendo as afecções do corpo, pelas quais sua potência de agir é 

aumentada ou diminuída, estimulada ou refreada, e, ao mesmo tempo, as ideias dessas 

afecções” (ESPINOSA, E II, Def. III).  

Reitera-se aqui que a mente e o corpo não se separam. A mente, como ideia de seu 

corpo, está a ele unida de modo que não há relação de causalidade e hierarquia entre ambos, 

mas de simultaneidade. Bem como interessa-nos notar como a frase de Espinosa acima, indica 

que o afeto, compreendido enquanto afecção (do latim: affectio/modificação) é um estado de 

ação constante, trata-se de uma modificação nos modos de existir e agir. Em Espinosa, a ideia 

é sempre a ideia do corpo, a consciência é a consciência daquilo que se passa no corpo. Nesse 

sentido, reiteramos, igualmente junto com Vygotsky, uma perspectiva epistemológica que não 

considera a dualidade presente nas ciências ocidentais como forma segura de compreender os 

processos psíquicos do corpo e da mente. Ainda, essas afecções vão se compondo 

coletivamente, no encontro com outros corpos no mundo. E, quanto mais afecções formarem 

um corpo, mais potência ele ganhará para compor a sua existência. Como brilhantemente 

sinaliza Sévérac (2009, p.24):  

 

A atividade do corpo e da mente não se dá, portanto, contra o determinismo, 

ou seja, contra a determinação pelos corpos e mentes exteriores; pelo 

contrário, tornar-se cada vez mais apto a ser afetado não é padecer cada vez 

mais, mas ser cada vez mais capaz de formar imagens, e ideias dessas 

imagens, de tal sorte que fiquemos aptos a ser causa adequada dos 

encadeamentos de afecções corporais e das ideias que formamos. É na 

conveniência com os corpos e mentes exteriores que se dá o tornar-se ativo; 

isto equivale, portanto, a uma abertura da sensibilidade humana, a um 

aumento de sua aptidão a ser afetado e afetar.  

 

Nesse sentido é que enfatizamos a relevância de nossas escolhas teóricas, posto que 

tanto Espinosa quanto Vigotski consideravam as emoções, os afetos como parte estruturante 

da presença humana no mundo. Assim como as folhas das árvores são verdes, nós somos 

seres de paixão, pois sentimos. Vigostki enfatiza que as emoções se estabelecem enquanto 

elemento fundante do ser social, uma vez que pensar, sentir e agir constituem parte de um 

processo único, pois não há ação e pensamento sem emoção. Assim, destaca o aspecto ativo 
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da emoção, que converge com a concepção de afeto no que se refere à mudança, ao 

movimento, como nos demonstra: “Toda emoção é um chamamento à ação ou uma renúncia a 

ela [...] as emoções são esse organizador interno das nossas reações, que retesam, excitam, 

estimulam ou inibem essas ou aquelas reações” (VIGOTSKI, 2001, p.139). Importa esclarecer 

algumas diferenças nominais entre os dois pensadores com os quais estamos trabalhando 

neste momento, pois Espinosa fala, sobretudo em termos de afeto do que necessariamente em 

emoção ou sentimento. Apenas remotas e raras vezes é encontrado o termo emoção em suas 

obras, mas sempre como sinônimo de afeto. Como por exemplo: “Se separamos uma emoção 

do ânimo, ou seja, um afeto...” (ESPINOSA, E V, P II). Já em Vigotski não se observa uma 

separação rígida entre os termos emoção e sentimento, ainda que pela análise das suas obras 

notamos a conotação do termo emoção como aquilo que move, que chama à ação, o que nos 

aproxima muito da concepção de afeto espinosana.  Já o sentimento refere-se mais a um 

estado permanente, constituído por meio de uma sucessão de emoções que vão se 

cristalizando no corpo de quem as sente (SAWAIA; MAGIOLINO, 2016) 

Ainda que esse momento não seja o ideal para nos prolongarmos em discussão tão 

pormenorizada em relação a esses conceitos, o que interessa é compreender, no entanto, que 

ambos se posicionam contrariamente à negatividade ontológica atribuída pela tradição às 

emoções, bem como demonstrar que as pessoas agem na proporção dos seus afetos, 

dependendo das relações sociais, ou dos encontros para que este aumente ou diminua a sua 

potência de agir.  Separar a política e a história dos afetos e a força que possuem no 

desenvolvimento do ser social, seria como dissecar a constituição da água em moléculas e 

átomos, perdendo toda sua fluidez e flexibilidade para dois gases soltos no ar. Por isso nos 

interessa igualmente o aproveitamento do conceito da perejivanie para nos orientar nas 

análises da vivência de homens e mulheres em situação de rua, vivência esta “atribuída de 

sentido” (VIGOTSKI, 2006 p.378), com foco nas alegrias que podem ser extraídas na 

singularidade de cada ser social enredado nesta condição.  

 O que queremos ressaltar ao trazer o referencial da psicologia sócio- histórica neste 

trabalho é que, nos mais diferentes contexto existe a relação intrínseca do ser com o seu meio, 

porém não da maneira como convencionalmente se propunha nas psicologias tradicionais, 

mas dessa forma dialética, complexa e profunda como nos mostra a perspectiva sócio 

histórica. Aquilo que Vigotski deixa claro, nos mais diferentes contextos e momentos de sua 

obra, que é a relação intrínseca da subjetividade com a materialidade histórica do social.  

Na realidade da qual estamos diante neste trabalho, não há como conceber a vivência 

dessas pessoas, dessas mulheres sem considerar o todo que trouxe às suas vidas esse estado 
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efetivo e, por conseguinte emocional. Porém também estamos levando em consideração aqui, 

que, por mais que as lutas políticas e as desigualdades atravessem esses corpos, eles ainda 

possuem o seu direito natural, ou o seu direito de viver e perseverar na existência, como 

concebe o conatus espinozista, a sua potência: genuína, singular, afetiva, criativa. 

Além do mais, buscamos nessa tese nos orientar pelo afeto que Espinosa definira 

como o mais forte: o da alegria. Debruçamo-nos, então, nesta pesquisa, trabalhando com um 

afeto triste que é o sofrimento ético-político para nos orientar nessa análise, porém com a 

inspiração espinosana da alegria sendo o horizonte afetivo que nos guia numa práxis que vise 

dar luz ao obscurantismo da desigualdade social e ao sofrimento nela vivenciado.  Para  mais 

lutarmos pela vida do que simplesmente escaparmos da morte. Pois “Espinosa distingue entre 

uma Cidade ‘que tem o culto pela vida’ e é instituída pela esperança, e uma outra que, 

submetida pelo medo, ‘apenas procura escapar da morte’. A primeira é livre; a segunda, 

escrava” (CHAUÍ, 2003, p. 262) 

Para que sejamos livres, portanto, é que acreditamos que o afeto pode ser nossa mais 

potente arma para transformar o peso da máquina dura da opressão, aos poucos, em fagulhas 

de alegria que, juntas, podem produzir uma grande fogueira se houver ar para a combustão, 

força para caminhar, mãos para entrelaçar. 

 

A afetividade na desigualdade- desdobramentos da categoria sofrimento ético político 

 

A população em situação de rua é comumente considerada sob duas perspectivas 

contraditórias: de um lado, o delinquente e de outro, a vítima. Ou se fala em vagabundos, 

criminosos, drogados; ou em sujeitos solitários, carentes, necessitados e alvos de violência. 

Os discursos em torno desta população oscilam entre o medo/nojo e a caridade/piedade 

(SILVA, 2012). Para a superação deste olhar dicotomizado, moralizante e até mesmo 

higienista sobre esta população, a categoria de sofrimento ético-político importa, pois ela 

permite enxergar o ser humano em sua totalidade, atravessado pelo social, sem lhe eliminar a 

humanidade.  

Neste sentido, ela nos leva a conceber o desenvolvimento humano por meio da 

totalidade, e não em segmentos compartimentalizados, pois considera o sentir enquanto 

constituinte de uma singularidade humana imbuída de relações sociais, históricas, dialéticas. 

Diz-se “sofrimento” para se referir a um sentimento que não se reduz ao ponto de vista de um 

indivíduo sofredor, alheio à rede de ligações perversas frutos da luta de classes, da opressão 

do homem sobre a mulher, do branco sobre o negro, etc. Mas esse sentir que está impregnado 
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de dominações e subserviências. Assim trazemos o afeto novamente para o núcleo das 

relações sociais, como prossegue: 

Perguntar por sofrimento e por felicidade no estudo da exclusão é superar a 

concepção de que a preocupação do pobre é unicamente a sobrevivência e 

que não tem justificativa trabalhar a emoção quando se passa fome. 

(SAWAIA, 2001, p. 98).  

  

O sofrimento ético-político é uma unidade de análise que leva em consideração todo o 

conjunto das relações entre o singular, o particular e o universal (OLIVEIRA, 2005), bem 

como suas mediações, enfatizando o caráter social dos afetos. Ele “varia de acordo com a 

mediação priorizada no processo de exclusão social: raça, gênero, idade e classe.” (SAWAIA, 

2001, p. 104). De tal modo, quando tratamos da mulher moradora de rua, abordamos a 

dialética entre os seus mundos interno e externo, na experiência singular das determinações 

sociais que, nesse caso, são mediadas pela classe, pelo gênero e em grande parte das vezes 

pela etnia. 

Desta maneira, temos a compreensão de um afeto por meio das relações 

intersubjetivas que atuam de muitas formas no corpo e na mente de quem vive esse 

sofrimento; que é processo, movimento e nunca estático. E por isso também, afetar e ser 

afetado nesse contexto recai tanto em dor quanto em seu oposto, dependendo das relações que 

se constroem nestes espaços, onde é possível vislumbrar redes de potência, a despeito de um 

lugar farto de tristeza e padecimento. Por isso tratamos de trazer para análise das vivências no 

campo o olhar para as alegrias, o afeto que traz a vida de volta, inspiradas em Espinosa. 

Iremos nos aprofundar mais sobre este afeto, mas por ora importa ressaltar que a alegria é a 

passagem, ou seja, o movimento de uma perfeição menor para uma perfeição maior. E, 

embora algumas vezes sendo paixão, promove a atividade: 

 

O homem não se conhece a si próprio a não ser pelas afecções de seu corpo e 

pelas ideias dessas afecções (pelas prop. 19 e 23 da P.2). Quando, pois, a 

mente encontra-se na situação de poder considerar a si própria, o suposto, 

por isso mesmo, é que ela passa a uma perfeição maior, isto é (pelo esc. da 

prop. 11), é afetada de alegria, a qual será tanto maior quanto mais 

distintamente ela puder imaginar a si própria e a sua potência de agir. C. Q. 

D. (ESPINOSA, EIII, Demonstração).  

 

Quando o afeto que aumenta a força de permanecer na existência depende de algo que 

está fora de mim e é parcialmente conhecido, trata-se de uma paixão. Ainda que alegre, esse 

corpo está sendo externamente determinado. No entanto, se o aumento de minha potência 

depende de minha disposição interna, trata-se, assim, de uma ação.  
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Essas transformações afetivas ainda serão mais bem trabalhadas em outro momento 

deste texto, por serem as alegrias, em Espinosa, processos ricos e potentes, mas com muitas e 

diferentes nuances. Há tantas formas de alegria quanto diferentes tipos de corpos no mundo. 

Cada uma é vivida de acordo com a singularidade do sujeito, do contexto, da qualidade de 

suas determinações, conhecidas adequada ou inadequadamente. Porém, o que queremos 

também apontar aqui para além da existência do sofrimento é que, por mais que neste 

contexto as forças do capital e do patriarcado aprisionem, há uma fagulha de alegria. Que ser 

sujeito de sofrimento ético-politico não é condição fatal, mas parte de um processo que existe 

no coletivo e que somente junto com outras mentes e corpos é que se pode modificar. No 

centro do sofrimento ético-político, há também a força de encontros alegres. Como pares 

dialéticos, não há alegria sem tristeza, apenas ocorre que, em condições áridas, a força de 

afetação do padecimento será maior que a força de afetação da vontade de viver. Mas isso não 

significa que está anulada a alegria, não no sentido da psicologia positiva, no âmbito do 

individualismo da autoajuda, mas no sentido da luta, da busca por uma existência que se 

engaje numa mudança de condições tão desiguais quanto a encontrada na vida de moradoras 

de rua. Onde assim como todas as nuances de violência se atualizam, também se atualizam 

algumas espécies de alegria, mas não de “qualquer alegria”: 

Para auxiliar esse processo de emancipação, a práxis psicossocial pode 

inspirar-se na terapia relativa às paixões contida na obra de Espinosa, onde a 

alegria ocupa papel crítico seletivo, indicando que os homens devem sempre 

ser determinados a agir por um afeto de alegria, mas não qualquer alegria, só 

as positivas, sendo a principal delas a de pensar sem submissão e afastar 

tudo o que nos causa medo e tristeza e gera superstição. (SAWAIA, 2001, p. 

116) 

 

Não se trata de negar o sofrimento ético-político, mas trabalhar dentro dele, com a 

mesma força com que atua e age, no encontro de afetos mais potentes que a servidão. Nesse 

sentido nos interessa envolver essa categoria de análise, fruto de relações desiguais, com o 

afeto que pode contribuir para evidenciar as potências clandestinas que nascem dessa rede 

embebida de paixões tristes. Pois na medida em que o sujeito age, o afeto que o está levando à 

ação não será um afeto de tristeza, mas sempre de alegria. Nessa relação está presente a 

diferença entre estar externamente determinado e internamente disposto (CHAUÍ, 2016). 

Consideramos que tomar posse do conhecimento de que o sofrimento ético-político é uma 

categoria social, que emerge diante das desigualdades de uma sociedade de classes seja o 

primeiro passo rumo à libertação de um estado emocional de padecimento, de estar 

externamente determinado. Ter clareza de que o sentimento é também fruto de uma realidade 
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circundante perversa pode trazer ao centro do desejo humano a vontade de mudar essas 

trajetórias de vida e dar início ao processo de estar internamente disposto.  

Como no exemplo de um dia no convívio com as mulheres da ocupação, onde uma 

delas nos mostra claramente como nasce uma emoção triste fruto direto da miséria e 

desigualdade: 

(...) Carol concordou com a crítica e disse que na infância passou por algumas 

reintegrações de posse e que essa situação é sempre muito humilhante. Disse que se lembra 

com muita clareza de um momento em que houve um episódio desses e sua família foi toda 

despejada na rua. E que quando estavam sem nada e sem ter pra onde ir, ganharam um 

sanduíche de mortadela e começaram a comer. Nesse instante, uma senhora passou por eles 

e tampou o nariz num gesto que demonstrou nojo em relação àquela família pobre, despejada 

na rua, comendo pão com mortadela. Ela disse que essa cena ficou profundamente marcada 

em sua memória.  

 

Nesse dia falamos, portanto, da postura das pessoas que tratam com preconceito uma 

realidade que desconhecem, e de tamanha injustiça de um Estado que obriga famílias inteiras 

a lutarem pelo direito de viver debaixo de um viaduto. É nesses diálogos que trazemos à tona 

a dialética da consciência de classe em si e para si, que revela o sofrimento ético-político 

como uma etapa do processo de compreensão das causas adequadas de um sentimento 

diretamente relacionado à desigualdade social. Ter clareza de que parte do processo de 

sofrimento humano tem origem nas relações sociais é o primeiro passo na direção de uma 

mudança mais estrutural. O sofrimento ético político, quando elaborado pode ser 

transformado em luta ampla e é o início de uma mudança maior. Ninguém parte para a batalha 

sem antes levar o tombo de cair em si para depois levantar-se. Nesse sentido deixamos clara a 

perspectiva marxiana de compreensão do processo histórico e dialético da categoria 

consciência, uma vez que consideramos, concordando com tal teoria social, que a consciência 

produz e reproduz a realidade (EUZEBIO FILHO, 2010). Desse modo, a concepção de que a 

consciência em si existe apesar da apropriação desta realidade posta pelo ser social. Já a 

consciência para si é processo complexo que abarca a totalidade das relações sociais 

incorporadas pelo sujeito no plano singular.  

A realidade concreta existe independentemente da consciência dos sujeitos 

particulares (a consciência “em si” da realidade), mas a ideia do “para si” 

representa, nesses termos, uma apropriação consciente do que está posto (a 

consciência “para si” da realidade). (EUZEBIO FILHO, 2010, p. 37).  
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Nesse processo vão se configurando novas realidades. Tomar posse da categoria 

sofrimento ético político pode ser compreendido, portanto, como o início de um processo de 

apropriação do conhecimento de uma realidade social posta, histórica e dialeticamente 

determinada.  Claro que essa mudança ontológica de estados de conhecimento/consciência 

não é um processo linear e etapista de mudança em termos de graus, do menor ao maior, ele é 

processo dialético, permanente e inacabado. Mas também fundamental. É nesse tombo da 

consciência que o novo aparece. Novas configurações subjetivas e, por conseguinte, objetivas 

da realidade vão se configurando. Uma vez que a subjetividade é constituída no seio da 

concreticidade do mundo material, de acordo com os referenciais teóricos aqui adotados, uma 

mudança nas formas de compreender o mundo pode levar a uma mudança das condições 

materiais, e assim ao infinito. Lembrando-se sempre que não se trata de um processo simples 

e sistematizado, mas de uma constante transformação, de apropriação da realidade pela 

subjetividade e transformação dessa mesma objetividade por meio da ação humana. Numa 

proposta constante de muita luta, levando-se em consideração toda a configuração histórica de 

um país tão pobre, desigual e violento como o Brasil. Quando o sujeito se apropria do seu 

sofrimento ético-político junto com outras pessoas, numa sociedade civil organizada, tem o 

poder de promover transformações, ainda que não uma virada radical nas formas de existir na 

sociedade de classes, mas constantes mudanças nas direções do sentir, emocionar, pensar, e 

agir, na direção do afeto de alegria, sempre junto com outros corpos, outros afetos, dado que: 

 

O indivíduo consciente de si, necessariamente, tem consciência de sua 

pertinência a uma classe social; enquanto indivíduo, esta consciência se 

processa transformando tanto as suas ações a ele mesmo; porém, para uma 

atuação enquanto classe, ele necessariamente deve estar inserido em um 

grupo que age enquanto tal. (LANE,1989 .p.42) 

 

Nessas direções fomos construindo (as mulheres e eu) alguns vínculos fortalecedores 

dos traços de alegria encontrados no cotidiano das nossas lutas. Ainda iremos decifrar mais 

minuciosamente este afeto com trechos que nos dão chão para caminhar nesta trama teórica 

tão difícil quanto potente. Mas deixamos claro desde então as nossas perspectivas 

epistemológicas que direcionaram o caminho traçado com base numa escuta afetiva da 

realidade pesquisada.   

Sistematizamos este trabalho de acordo com as unidades de sentido comuns que fomos 

encontrando na análise dos dados. Conforme abordado, o objetivo do trabalho consistiu em 

abranger mulheres em situação de rua que participavam e que não participavam de 

movimentos sociais. Assim, inicialmente comecei o trabalho com o SP Invisível, para na 
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sequência dar meus passos a sós na caminhada pelas calçadas da Sé e assim afetar e ser 

afetada pelas mulheres que estavam no relento, sem nenhum tipo de vínculo institucional. 

Ainda, o trajeto envolveu participantes do MNPR e moradoras da ocupação Alcântara 

Machado. Pois bem, por meio de procedimentos que se compuseram de acordo com cada um 

dos lugares em que me colocava, foi sendo possível traçar essa rota juntas. E nesse caminho 

fomos percebendo que havia muitas similaridades entre elas, e que foram aqui compreendidas 

como unidades de sentido. Porque dão coerência às experiências vividas, porque sintetizam os 

afetos sentidos por nós, porque expressam visceralmente as iniquidades cometidas pelo 

Estado, pela família, pela Igreja, pela sociedade nos corpos femininos das moradoras de rua 

com as quais pude estabelecer espaços comuns de trocas.  

Deste modo, na primeira parte “Nem sempre o possível é o necessário”; debruçamo-

nos sobre a análise da política de assistência social, buscando integrar o leitor a respeito da 

história da luta pela garantia dos direitos da população em situação de rua para em seguida 

realizar, com dados apreendidos do campo, uma investigação das violações de direitos das 

mulheres que ocorrem nos equipamentos da proteção social.  

Na segunda parte “Entre a salvação e a perdição: dilemas da família na rua” vamos 

mostrando como a família ganha novos significados na vida das moradoras de rua, bem como 

as múltiplas violações que as acometem, quando, por exemplo, perdem seus bebês na 

maternidade e quando a violência doméstica em casa as obriga ironicamente a ter a rua como 

local de proteção. Quais aspectos dessa instituição social elas preservam e consideram mais 

primorosos para a construção e manutenção de suas vidas de rua.  

Na terceira parte “Gênero e patriarcado: as violências entre si” dedicamo-nos a uma 

investigação cuidadosa das relações entre as mulheres e seus (suas) companheiros(as), bem 

como entre si mesmas. Nesse momento notamos em comum entre as sujeitas da história 

relatada que existe, no dia a dia, uma constante opressão de gênero. Por parte de homens e de 

mulheres, e nesse sentido então, foi que buscamos trazer o olhar para as origens da sociedade 

patriarcal e as consequências advindas de uma lógica que sobrepõe a violência, a competição, 

a dominação e o controle do homem sobre a mulher historicamente. Ainda neste momento 

trouxemos para o diálogo, feministas marxistas que nos auxiliam a compreender o casamento 

do patriarcado com o capitalismo como um grande usurpador dos direitos da mulher sobre si 

mesma, sobre seu corpo próprio, sobre sua vida. Consideramos, portanto,  

... focar no conceito de sistema patriarcal, entendido como um sistema de 

relações, tanto materiais como culturais, de dominação e exploração de 

mulheres por homens. Este é um sistema com sua própria lógica, que é ao 
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mesmo tempo maleável a mudanças históricas, em uma relação de 

continuidade com o capitalismo. (ARRUZZA, 2015, p.39).  

 

Situamos desta maneira a opressão das mulheres dentro do sistema capitalista e 

consideramos que a desigualdade de gênero está intimamente relacionada com a de classe e 

de raça.  

Nas considerações finais retomamos aspectos centrais da tese, evidenciando, 

sobretudo, a dialética entre a alegria e a tristeza; a potência e o padecimento presente na 

situação de rua das mulheres. Assim damos subsídios para pensar e fazer uma prática 

psicossocial que leve em consideração o sofrimento ético-político, as redes de servidão e 

violência, mas sem se esquecer de olhar também para as revoltas produtoras de afetos alegres 

que incentivem a luta cotidiana por direitos, a não aceitação de uma realidade torpe e injusta.  
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4. Unidades de sentido 

 

Ao fazer essa sistematização por unidades de sentidos, sintetizando a rede de afetos 

que promovem a sociabilidade nas ruas, eis que nos encontramos frente a frente com a alegria. 

Esta foi, portanto, nossa última unidade de sentido, aquela sobre a qual fazemos questão de 

galgar esforços em sua direção, na teoria e na prática. Por dar alicerce ao caminho das pedras 

nas ruas. Por ser o veículo que nos permite conceber estratégias para o enraizamento de um 

comum entre as mulheres.  

 

4.1. As políticas públicas: Nem sempre o possível é o necessário. 

.   

Nós fazemos o que é possível. Mas nunca o que é possível é o necessário. Ex: eles 

precisam de moradia e o Estado oferece albergue (quando oferece)... Aquilo que se oferece é 

sempre a migalha. 

 

Padre Júlio Lancelotti 

 

 

... inclui todo o arsenal das políticas governamentais anticíclicas, cujo 

objetivo é evitar, ou pelo menos adiar tanto quanto possível, o retorno de 

quedas bruscas e catastróficas como a de 1929/32. Socialmente falando, 

envolve esforço permanente para impedir a crise cada vez mais grave das 

relações de produção capitalistas por meio de um ataque sistemático à 

consciência de classe do proletariado. Assim, o Estado desenvolve uma vasta 

maquinaria de manipulação ideológica para “integrar” o trabalhador à 

sociedade capitalista tardia como consumidor, “parceiro social” ou 

“cidadão” (e,ipso-facto, sustentáculo da ordem social vigente) etc. 

(MANDEL,1982, p. 340-341 Apud PEREIRA,2013 p.18) 

 

Em meio às propostas de Estados de Bem Estar Social, diferentes perspectivas teóricas 

e ideológicas permeiam seus objetivos e métodos. A autora destaca, dentre elas, três 

principais
14

: a que se baseia em um paradigma direitista (matriz residual); a regida pelo 

paradigma socialista (matriz socialista); e aquela que congrega ambas, nomeada de matriz 

                                                 
14

 Matriz Residual, que engloba a Teoria Funcionalista, incluindo a Teoria da Convergência, e a 

Ideologia da Nova Direita; Matriz Socialdemocrata ou Institucional, que engloba a Teoria da Cidadania; a 

Ideologia da Via Média e o enfoque da Administração Social; Matriz Socialista, que engloba a Ideologia do 

Socialismo Democrático e a Teoria e a Ideologia Marxista, incluindo a teoria marxiana, isto é de Marx 

(PEREIRA, 2013, p.42).  
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socialdemocrata. Pereira (2013) alerta para o fato de que proteção social não é conceito único, 

que existem diferentes perspectivas ideológicas em torno do mesmo, que atribuem a ele 

características mais ou menos fortalecedoras do modo de produção capitalista como sugerem 

as matrizes citadas. No Brasil, as práticas de proteção social flertam com aspectos da matriz 

residual, contando com um padrão mínimo de proteção e desvinculada da configuração de 

direito garantido por lei. Para a moradora de rua, por exemplo, o descaso e a dificuldade em 

se configurar uma proteção segura e ampla estão presentes no dia a dia dela e atravessa todo o 

conjunto de suas relações sociais, familiares, subjetivas. O sistema não oferece alternativas 

dignas de saída dessa situação, nem proteção à família que muitas mulheres constituem na 

rua, como segue relato de uma das companheiras do “Fala Mulher”: 

A mulher ela é travada, já que o sistema não dá porta de saída. Ou você fica se 

matando num abrigo, ou você sai pra uma situação dessa (de ocupação). Ela vai pra rua e 

pensa “Meu Deus, eu tô na rua com meus filhos”. Então eu acho que ter alguém pra ficar 

com as crianças no abrigo pode ser um ponto de partida. Quando eu falei isso na SMADS
15

, 

na reunião do Comitê e tal, me falaram “Ah mas isso é legislação, não pode mudar a 

legislação e tal”. E aí fica nisso. E outra coisa, essa situação de rua vicia a mulher, imagina 

os filhos. Por exemplo, eu não nasci nessa situação de rua, só que a minha filha ela não tem 

outro referencial. Então assim, a mulher que tem os filhos na situação de rua ela tem que 

ficar pro filho: “Não fulano, isso não é vida, você não tem que ficar satisfeito com 

marmitex”. Aí você fica naquilo, você luta por seus filhos, você luta com o sistema, você tem 

que trabalhar, você luta com a usuária que tá surtada ali do seu lado, você é jogada pra 

outro lugar. E você tenta fazer uma conscientização que é isso que a gente faz aqui, aí você é 

taxada, querem te mandar pra outro lugar, colocam as outras mulheres contra você.  

Essa é uma das facetas da proteção social que as mulheres em situação de rua 

encontram nos equipamentos da assistência - um exemplo vivo de uma proteção que não 

oferece saídas dignas de uma situação de extrema vulnerabilidade como a em questão. 

Principalmente em se tratando de mulheres com filhas (os).  

As usuárias dos serviços de acolhimento são tratadas como números, não como seres 

de singularidades. E quando tomam consciência do papel que exercem nesse contexto, não 

têm espaço para se posicionar contrariamente, pois não raras vezes aquelas que ousaram 

questionar a forma como o sistema lida com suas queixas foram transferidas para o “quinto 

dos infernos”, como se referem aos centros de acolhida mais remotos da cidade de São Paulo. 

                                                 
15

 SMADS (Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social).  
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É com base nessa realidade que concordamos com a postura crítica e dura de uma proteção 

social que não garante os direitos de pessoas em situação de rua perseverarem dignamente nas 

suas existências. Que não contém o ímpeto da luta por desejo de mudança das estruturas 

desiguais, e se barganha de ostentar um mundo miserável e injusto. É esta perspectiva que 

partilhamos nesta tese, a de que a proteção social, não é nem boa e nem perversa em si 

mesma, mas pela relação com uma sociedade edificada no modo de produção capitalista, 

voltada ao lucro. Apesar de favorecer, em muitos aspectos, aos interesses da classe 

dominante, por exemplo, ela não deixa de ser fundamental e necessária para redução (mesmo 

que paliativa) das desigualdades presentes na sociedade de classes brasileira, paulistana. 

Enquanto não ocorrer uma transformação mais profunda na estrutura social, é fundamental 

termos políticas que contribuam para minimizar os efeitos colaterais de um Estado traiçoeiro 

aos interesses do povo. Por isso, buscamos abrir caminhos pela via dos afetos, sobretudo os 

afetos alegres como veremos no decorrer deste trabalho.  

O Estado de Bem Estar, inaugurado no segundo pós-guerra (principalmente após a 

crise de 29) tem como objetivo garantir os mínimos sociais à população mais pobre dos 

países, para que a predação capitalista não se manifeste de modo tão intenso sobre as cabeças 

famintas de uma sociedade miserável. No entanto, esse estado keynesiano
16

 de bem estar não 

pressupõe, nem remotamente, uma mudança das condições de classe nem tampouco uma 

sociedade mais igual em termos de distribuição de riquezas. No Brasil, a proteção social está 

classificada em proteção social básica e proteção social especial, de acordo com a Política 

Nacional de Assistência Social, a qual abordaremos na sequência. Levando-se em 

consideração as ponderações já postas aqui. A população em situação de rua está situada na 

proteção especial.  

Vale lembrar que estar em situação de rua não é um fenômeno exclusivo do mundo 

contemporâneo, mas sim um movimento que atravessa toda a história da sociedade ocidental, 

embora com configurações diferentes em cada momento específico. Desde a Grécia Antiga, 

pessoas perambulavam e viviam nas ruas; vide, por exemplo, o curioso caso do filósofo 

Diógenes de Sínope (413 a. C.-323 a. C.)
17

. Porém, com o surgimento e o crescimento de 

                                                 
16

 Esta doutrina político-econômica foi criada pelo economista inglês John Maynard 

Keynes (1883 - 1946) como uma alternativa ao modelo liberalista, que atingiu o seu ápice no final da 

segunda década do século XX, quando ocorreu a famosa Crise de 1929. 

https://www.significados.com.br/keynesianismo/  
17

 Diógenes de Sínope foi um filósofo, discípulo de Antístenes, antigo pupilo de Sócrates. Foi exilado 

de sua cidade natal e se mudou para Atenas, onde passou a habitar as ruas da cidade, fazendo da pobreza uma 

virtude. Conta-se que vivia em um grande barril, e andava pelas ruas carregando uma lamparina durante o dia, 

afirmando que estava à procura de um homem honesto. Estabeleceu-se em Corinto, onde passou a buscar o ideal 

https://www.significados.com.br/keynesianismo/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corinto
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grandes centros urbanos, principalmente após a Revolução Industrial (séc. XVIII/XIX), a 

prática de perambular e permanecer na rua se aprofunda e se intensifica, associando-se com a 

pobreza e a desigualdade social. Ao mesmo tempo, ocorre um recrudescimento das relações 

de desprezo e preconceito para com este público (BRASIL, 2013) e também de banalização, 

invisibilidade, e incapacidade de afetar a sociedade. 

No Brasil, especificamente, o aumento da presença de pessoas morando na rua está 

intimamente relacionado ao processo de êxodo rural, que levou muitas pessoas a migrarem do 

campo para as cidades em buscas nem sempre exitosas de oportunidade no mercado formal de 

trabalho. O índice de urbanização no país passa de 30% para 80% na segunda metade do 

século XIX. Ainda, o processo de abolição da escravatura (séc. XIX) também foi um fator que 

contribuiu com a produção desta população, uma vez que não responsabilizou os seus antigos 

proprietários e nem o Estado a oferecer moradia para que os alforriados vivessem dignamente.  

Interessa-nos esclarecer que a população em situação de rua é considerada, nesta 

pesquisa como uma questão social, entendida de acordo com os pressupostos epistemológicos 

marxistas, como um “conjunto dos problemas políticos, sociais e econômicos postos pela 

emergência da classe operária no processo de constituição da sociedade capitalista. Em outras 

palavras, trata-se da manifestação, no cotidiano da vida social, da contradição capital-

trabalho.” (OLIVEIRA & YAMAMOTO, 2014, p.23). Sendo assim, a lógica da desigualdade 

social retratada no modo de produção capitalista, é o aspecto que produz e sustenta esse 

contingente humano que vive às margens dos seus direitos. E, portanto, a população em 

situação de rua só pode ser compreendida e estudada levando-se em consideração todo o 

conjunto das relações entre o singular, o particular e o universal, bem como suas mediações. 

Caso contrário, a análise dar-se-ia de modo fragmentário e parcializado. 

De acordo com Medeiros (2010), os atendimentos voltados para a assistência social 

começam a despontar na Primeira República (1889-1930), com um viés de vigilância e 

higienismo. Nesse período, o propósito das ações empregadas era a segregação dos 

“desvalidos”. Ainda, reitera que “o social não era considerado como uma função pública e a 

questão social era considerada como 'caso de polícia’” (p.80). Na era Vargas, durante o 

governo de Getúlio (1930-1945), foi criado o Conselho Nacional do Serviço Social (CNSS), a 

primeira regulamentação oficial da assistência no país. Ressaltando-se que nesse momento 

histórico a assistência possuía grande embasamento de cunho filantrópico, e o primeiro-

damismo esteve fortemente presente nas ações sociais.  

                                                                                                                                                         
cínico da autossuficiência: uma vida que fosse natural e não dependesse das luxúrias da civilização 

(BRASIL, 2013). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cinismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Civiliza%C3%A7%C3%A3o
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Já no século XX, o atendimento às pessoas que moravam nas calçadas era realizado 

em conjunto com o poder público e a sociedade civil. As ações da sociedade civil eram 

veiculadas por meio da Igreja Católica e as ações do Estado por meio da Delegacia de 

Vadiagem e Mendicância. Essas instituições reportavam-se a esse público como mendigos e 

vagabundos, como sugere o nome da referida delegacia. Essas ponderações nos indicam que o 

olhar voltado para a população em situação de rua neste momento era de pessoas ou 

perigosas, ou carentes. Ou deveriam ser socorridas sob a tutela da Igreja, ou reprimidas e 

contidas pela tutela do Estado (ROSA, 2005).  

Mais adiante, durante o regime militar (1964-1988) houve um aumento na quantidade 

de entidades católicas e também de outras vertentes religiosas vindas da Europa para o Brasil. 

E em 1970 é criada a Organização do Auxílio Fraterno (OAF). Em 1972, é instituído, em 

âmbito estadual, em São Paulo, o Decreto 52.897, que cria a “Central de Triagem e 

Encaminhamento (CETREN), subordinada à Divisão de Atendimento Geral do Departamento 

de Acolhimento e Triagem da Coordenadoria dos Estabelecimentos Sociais do Estado, da 

Secretaria da Promoção social” (Artigo 1).  

Alderon e Rosa (2005) destacam ainda que as décadas de 70 e 80,  

...estão marcadas pela hostilidade e agressão do poder público em relação à 

população em tela. Administrações como a do prefeito Jânio Quadros 

desenvolveram ações truculentas de despejos e perseguição sistemática a 

essa população. Os fatos mais graves foram a proibição de catar papelão, a 

expulsão das praças com jatos de água de caminhões pipa, e o cerceamento 

do direito de ir e vir mediante o gradeamento de praças e baixos de viadutos, 

dando início à chamada arquitetura da exclusão (Prefácio). 

 

É somente a partir da década de 80, com a redemocratização do país e com a 

promulgação da Constituição de 1988, que o povo de rua começa a encontrar alguns espaços 

para reivindicar suas pautas na agenda pública e a ser reconhecido como merecedor de uma 

política específica (CRP MG, 2015). A Assistência Social foi o primeiro espaço de política 

pública a acolher essa população. Em 2004, com a implantação da Política Nacional da 

Assistência Social (PNAS), o atendimento à população em situação de rua é conferido à 

Proteção Social Especial. Historicamente atrelada ao âmbito de ações de caridade numa 

sociedade marcada pelo conservadorismo, essas pessoas foram sendo reconhecidas enquanto 

sujeitos de direitos, de 88 até então, às custas de duras lutas sociais.  

O cenário das políticas públicas com essa demanda ao longo dos anos ganhou novos 

serviços, e a psicologia passou a ser, cada vez mais, procurada para atuar junto a essa 
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população. Tanto na Saúde quanto na Assistência Social, uma série de avanços políticos foi 

sendo alcançada para o atendimento da população em situação de rua.  

A partir de então, alguns marcos legais, fruto de muita luta de movimentos sociais e 

organização da sociedade civil, contribuíram para que o povo de rua fosse, gradativamente, 

sendo reconhecido como sujeitos de direitos. Grande parte dos avanços políticos alcançados 

por essa populaçãco está intimamente atrelado ao Movimento Nacional da População em 

Situação de Rua (MNPR). 

Tendo em vista o breve histórico dessas politicas, retomam-se as conquistas 

realizadas, principalmente no âmbito da Assistência Social, um dos campos de atuação do 

psicólogo, atualmente. 

 

4.1.1. SUAS e as população em situação de rua 

 

A Assistência Social enquanto política pública de responsabilidade estatal surge com a 

promulgação da Constituição Federal de 1988 e é um dos eixos do tripé da Seguridade Social, 

que abrange as políticas de Saúde, Previdência e Assistência Social. O Brasil conseguiu, 

assim, construir um razoável sistema de proteção social na contramão dos interesses 

neoliberais. No cenário internacional, o Estado de proteção social recebe a nomenclatura de 

Estado de Bem-Estar Social (Welfare State). De acordo com Sposati (2007, p.439). 

Enquanto na Europa a construção do modelo de Estado Social, conhecido 

como Welfare State, ocorreu a partir do final da II Guerra Mundial, no 

Brasil, e na maioria dos países latino-americanos, o alargamento da 

responsabilidade pública pela provisão social — não propriamente um 

welfare — só foi ocorrer nas duas últimas décadas do século XX, pela 

presença e luta de movimentos sociais, além dos movimentos sindicais.  

 

Quando a assistência ganha respaldo constitucional (1988) de seguridade social, torna-

se então política pública de responsabilidade do Estado e direito do cidadão. Esse processo 

requer um investimento e um engajamento por parte do Estado na consolidação de um serviço 

que atenda às necessidades de seu público com profissionais comprometidos na questão, bem 

como uma reestruturação na organização da gestão democrática desses serviços. É mister 

romper com paradigmas liberais de gestão e superar a herança paternalista, assistencialista e 

missionária/messiânica da assistência social. Desafios que, desde então, são colocados todos 

os dias nesse campo, tendo em vista que a proteção social, como vimos, é uma concepção 

contrária à imposta pela lógica do capital; e ao mesmo tempo também está contaminada por 
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valores liberais tais como autonomia, meritocracia e liberdade. O direito à universalidade da 

proteção social é um campo constante de conflitos. 

Do ponto de vista do processo de acumulação, a proteção social é mal olhada pelos 

interesses do capital tendo em vista que a política de assistência social é não contributiva (ou 

distributiva). Isto é, provê os mínimos sociais independente da contribuição dada pelo cidadão 

ao longo de sua vida. Conforme disposto no Art. 203 da já citada constituição, “A assistência 

social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade 

social” e reiterado pelo artigo primeiro do Capítulo I da LOAS
18

 (1993),  

 

a assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de 

Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada 

através de um conjunto integrado de iniciativa pública e da sociedade, para 

garantir o atendimento às necessidades básicas. 

 

Além do mais, é importante deixar claro que a proteção social não se restringe à 

provisão dos mínimos sociais, mas contempla a integralidade e a dignidade da vida humana 

em todos os seus aspectos. É imprescindível que o sujeito atendido pela assistência social se 

desvincule da condição de pobreza e subalternização para que os seus direitos sejam 

encontrados. Pois a relação entre política de assistência social e segurança social aponta para 

as seguranças de acolhida, convívio, e autonomia (PNAS, 2004), portanto, implica em 

condições concretas ofertadas pelo Estado e que estão para além de erradicação da pobreza e 

de ações assistencialistas. 

No entanto, essa mudança de postura no paradigma político da assistência social é 

ainda, após mais de trinta anos de sancionada a Constituição, um desafio a ser enfrentado, 

tendo em vista a tradição das ações de assistência social no campo das benesses e caridades, 

como colocam Couto, Yazbek e Raichelis, (2012, p.55): 

 

Apoiada por décadas na matriz do favor, do clientelismo, do apadrinhamento 

e do mando, que configurou um padrão arcaico de relações, enraizado na 

cultura política brasileira, esta área de intervenção do Estado caracterizou-se 

historicamente como não política, renegada como secundária e marginal no 

conjunto das políticas públicas. 

 

Isso porque proteção social sempre esteve ligada a um campo de conflitos e de 

interesses de classe, contrapondo-se à sua visão neutra e pragmática, difundida pelo senso 

                                                 
¹² Vide anexo  
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comum. Ela sempre esteve atrelada por relações de poder e domínio do capital, o que vem 

reforçando o processo intenso de monetarização e laborização dessa política. Pois: 

 

(...) a despeito de aparentemente não ser um mecanismo econômico, seu 

papel na produção e distribuição de bens e serviços públicos, necessários à 

satisfação das necessidades humanas, sempre esteve, prioritariamente, a 

serviço da satisfação das necessidades do capital (PEREIRA, 2013, p. 637). 

 

Proteção social, na medida em que requer a partilha de recursos, é sempre relacional e 

implica numa redistribuição das forças do Estado, o que incomoda as ideologias liberais e 

neoliberais. Ademais, na sociedade do capital não existe uma estratégia permanente das ações 

nas políticas sociais, mas uma transitoriedade e instabilidade constantes que são atribuídas de 

acordo com a gestão de cada governo, o que contribui com sua fragmentação. Sposati (2016) 

também reitera que a política de assistência social é plural e que essa pluralidade não é restrita 

às mudanças políticas conjunturais, mas é também estrutural, o que exige um exame mais 

apurado do direcionamento que é dado a ela. Para a autora, as diferentes formas de expressão 

e gestão da política de assistência social expressam a sua fragmentação e uma ausência de 

unidade de seu sentido estatal, público, social, econômico e político. Ainda, para a mesma 

autora, a política de assistência social não tem como base a erradicação da pobreza e nem a 

superação da desigualdade social, como já ressaltado acima. A atribuição desse tipo de 

expectativa à assistência social confere a ela um caráter messiânico, o que contribui com a 

permanência das tradições paternalistas, assistencialistas, religiosas nesse cenário. Por vezes 

ela é também apresentada como uma coadjuvante a outras políticas ou amenizadora de 

conflitos. Essas interpretações turvas e enviesadas impedem que ela seja enxergada de fato 

como portadora da responsabilidade de assegurar direitos socioassistenciais.  

Ainda, no modo de produção capitalista, a concepção de proteção social está 

intimamente atrelada à condição individual de acesso a benefícios, o que reitera a 

financeirização (precária) da política de assistência social e a distancia de seu compromisso 

"com um conjunto de acessos a serviços que produzem prevenção" (SPOSATI, 2016, p. 3). 

Os modelos de desmercadorização da política de assistência social são perversos, uma vez 

que incluem mecanismos limitadores de inclusão e acesso aos direitos sociais. Existe ainda o 

discurso recorrente de que o Benefício da Prestação Continuada (BPC), por exemplo, é um 

obstáculo na inserção de pessoas com deficiência, beneficiárias do BPC, no mercado de 

trabalho. Além disso, as concepções se sustentam na persistência da dualidade Estado-Família 

na provisão dos serviços sociais, de modo que o Estado não assume plenamente o seu 

compromisso no provimento das necessidades sociais, alegando à família (sobretudo à 
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mulher) a tarefa de dar conta de provisão e proteção social, que são funções do Estado. A 

sociedade brasileira, no auge do seu conservadorismo obstinado, vincula a assistência com 

responsabilidades frágeis.  

Outra problemática na definição de proteção social no caso brasileiro é que ela dá 

margem para uma interpretação dúbia, ao ser definida como "aquilo com que se conta para 

reforçar a proteção e o reconhecimento de cidadania" (PAUGAM, 2008; TORRES, 2013; 

SPOSATI, 2011 apud SPOSATI 2016). A expressão "aquilo com que se conta" remete ao 

lugar onde se vive e por isso supõe, nesse sentido, o apoio de toda a comunidade (a família, a 

vizinhança, os grupos de apoio, etc), contribuindo mais uma vez para eximir do Estado a 

relevância de sua responsabilidade. 

Como se pode analisar por meio dessas breves considerações, a proteção social está 

repleta de contradições que convivem e que oscilam entre direitos/meritocracia, 

benefícios/financeirização, público/privado, indivíduo/família. Na busca pela superação das 

heranças assistencialistas dessa política e afastamento da ideia de que sua atuação está 

associada à pobreza e à miserabilidade, a promulgação da Política Nacional de Assistência 

Social (PNAS) de 2004 foi um marco importante à proteção social no sentido de atribuir aos 

sujeitos a condição de cidadãos com direitos sociais. Inclusive, essa política insere a 

população em situação de rua no terreno da Proteção Social Especial, o que a torna parte 

relevante do presente trabalho.  

Em 2004, no governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva, a assistência social 

ganha um novo ministério: o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS)
19

. Assim, a 

assistência passa a ocupar uma das secretarias desse novo ministério. O MDS, junto com a 

Secretaria Nacional de Assistência Social e o Conselho Nacional de Assistência Social, decide 

então aprovar e tornar pública a PNAS.  

Isto fez com que, pela primeira vez, o país conseguisse elaborar uma política nacional 

de assistência social, que tem falhas ainda, mas é realmente uma construção inovadora de 

tudo aquilo que se discutia até então. Esse movimento de aprovação da política abriu forças 

para a construção do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) - processo organizativo da 

política de assistência social. 

De acordo com a PNAS (2004, p.33),  

                                                 
19

 Após o afastamento da presidenta do Brasil Dilma Rousseff (2016) por um processo de impeachment, 

o presidente interino Michel Temer reduziu o número de ministérios brasileiros de 32 para 23, sob o pretexto de 

reduzir gastos do Poder Executivo. Dentre as mudanças, está a fusão do Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS), com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. O nome do novo ministério passa a ser 

Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA), sob o comando do deputado e ministro Osmar Terra.  

 

http://mds.gov.br/
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Constitui o público usuário da Política de Assistência Social, cidadãos e 

grupos que se encontram em situações de vulnerabilidade e riscos, tais 

como: famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de 

afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades 

estigmatizadas em termos étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal 

resultante de deficiências; exclusão pela pobreza e, ou, no acesso às demais 

políticas públicas; uso de substâncias psicoativas; diferentes formas de 

violência advinda do núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção precária 

ou não inserção no mercado de trabalho formal e informal; estratégias e 

alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem representar risco 

pessoal e social. 

 

A população em situação de rua, por ter vivenciado uma sucessão de violação de 

direitos - a maioria dessas pessoas é uma população pobre que vive a perversidade da 

desigualdade social- localiza-se, na política nacional de assistência social, no âmbito da 

proteção social especial. Tratam-se de famílias e indivíduos em situação de risco social e 

pessoal em decorrência de maus tratos, abuso sexual, situação de rua ou trabalho infantil, uso 

de substâncias psicoativas (PNAS, 2004), dentre outros diferentes fatores que levam famílias 

e indivíduos que possuem laços de convivência tão fragilizados a ponto de chegar ao extremo 

da escassez de acesso a uma vida digna. A proteção social especial requer ações protetivas, 

diferente da proteção social básica que confere suas ações com foco na prevenção. Por mais 

que o objetivo do trabalho presente não seja o de se aprofundar nos pormenores das políticas 

citadas, é preciso, no entanto, delimitar que existem dois níveis de proteção social especial: a 

de média e a de alta complexidade.  No campo da média complexidade, os atendimentos estão 

voltados às famílias e indivíduos que tiveram seus direitos violados, mas cujos vínculos 

familiares e comunitários não foram rompidos. 

No campo da alta complexidade, os indivíduos e as famílias encontram-se sem 

referências ou em situação de ameaça, e os vínculos familiares e comunitários já foram 

rompidos. A população em situação de rua está inserida nos serviços tanto da média quanto da 

alta complexidade. Assim, a essa população, no caso da proteção social especial, “serão 

priorizados os serviços que possibilitem a organização de um novo projeto de vida, visando 

criar condições para adquirirem referências na sociedade brasileira, enquanto sujeitos de 

direito.” (PNAS, 2004, p. 37). 

Além do mais, o SUAS possui bases organizacionais que orientam as ações voltadas 

aos usuários de seus serviços e que são centrais na dinâmica e funcionamento da política. 

Dentre elas, a descentralização político-administrativa, a territorialização e a matricialidade 

sociofamiliar. Essa última apresenta complicações ao se lidar com territórios de exclusão, 
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devido à herança de cunho conservador da realidade sócio histórica brasileira quando se 

tratam de relações familiares e comunitárias.  Pois, de acordo com Sposati (2016), o 

conservadorismo histórico é inerente à sociedade brasileira, permeado por um moralismo e 

culpabilização do indivíduo/família, em detrimento do Estado e da lógica macrossocial de 

funcionamento da sociedade.  

Portanto, apesar dos avanços postos pela política em foco, ainda existem brechas que 

contribuem para interpretações conflituosas. Como nos mostra também Couto (2015 p.671): 

 

O Sistema Único de Assistência Social tem sua organização definida entre a 

proteção social básica e a especial (de média e alta complexidade), e 

apresenta como categorias centrais a matricialidade sociofamiliar e a 

territorialidade, denotando um campo de trabalho eivado de contradições. Ao 

mesmo tempo em que a divisão em proteções sociais, a indicação da família 

como protagonista do trabalho e a importância do território para se pensar o 

trabalho socioassistencial apontam para movimentos de rompimento com a 

forma tradicional de constituir-se o trabalho assistencial, essas definições 

programáticas têm protagonizado um retorno a formas moralistas de atender 

às demandas.  

 

Também trazemos como marco dessa história na luta pela garantia de direitos do povo 

de rua, a lei 11.258 promulgada em 30 de dezembro de 2005, que inclui na Lei Orgânica de 

Assistência Social (LOAS), o atendimento especializado à população em situação de rua:   

Na organização dos serviços da Assistência Social serão criados programas de 

amparo: 

I – às crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, em cumprimento 

ao disposto no art. 227 da Constituição Federal e na Lei n
o
 8.069, de 13 de julho de 1990; 

II – às pessoas que vivem em situação de rua. 

Os avanços conquistados ao longo das lutas no cenário das políticas voltadas para a 

pop rua culminaram, em 2009 com a promulgação do Decreto 7.053 que institui a Política 

Nacional para a População em Situação de Rua (PNPR) junto com o CIAMP-RUA (Comitê 

Inter setorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População 

em Situação de Rua). Tal política ampliou a visão e o cuidado que cabe ao Estado em relação 

a essa população, e inclusive compartilhamos com a definição dada por ela de população em 

situação de rua em parágrafo único como:  

grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os 

vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia 

convencional regular, e que utiliza os logradouros públicos e as áreas 

degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou 

permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou 

como moradia provisória.  
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 A PNPR foi o marco definitivo de reconhecimento dos direitos deste segmento 

populacional. Em termos gerais, essa política reforçou a intersetorialidade dos serviços 

assistenciais, bem como o trabalho em rede no intuito de assegurar a integralidade do 

atendimento ao seu público, e previu a implantação de centros de referências especializados a 

esse segmento (Os Centros POP). De acordo com o Art. 7
o
 deste Decreto, um dos objetivos da 

PNPR consiste em: 

I - assegurar o acesso amplo, simplificado e seguro aos serviços e programas 

que integram as políticas públicas de saúde, educação, previdência, 

assistência social, moradia, segurança, cultura, esporte, lazer, trabalho e 

renda. 

 

As propostas alcançadas pelas políticas públicas são importantes, muito embora a 

garantia de direitos da população em situação de rua ainda seja um desafio a ser enfrentado no 

campo de batalha dessas políticas. O Consultório de Rua
20

, no âmbito da saúde, e o Centro de 

Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP), no âmbito da 

Assistência Social configuram as mais recentes conquistas de serviços especializados a essa 

população no âmbito da seguridade social.   

Evidentemente, como se pode notar nessa síntese das conquistas em torno dos direitos 

desse segmento populacional, um caminho foi aberto, muito em decorrência de lutas por parte 

de movimentos sociais, intelectuais e sociedade civil organizada. Porém, dada a complexidade 

de tamanho fenômeno que abrange necessidades estruturais e profundas da sociedade 

brasileira, ainda há muito que fazer. Essas conquistas são sim importantes, porém ainda não 

são suficientes, uma vez que existem, na cidade de São Paulo, mais de 24.000 pessoas 

vivendo em situação de rua, de acordo com dados oficiais (CPMT, 2019). Nós que 

trabalhamos diretamente com essas pessoas sabemos que o número extrapola tal informação. 

Em 2019 estimava-se que o número de pessoas vivendo nas ruas da cidade era de cem mil, 

aproximadamente.  

Em se tratando das análises de tais políticas em termos municipais, em São Paulo, 

especificamente, uma série de conquistas vem ocorrendo ao menos no sentido jurídico-oficial 

para a população em situação de rua. A começar com a gestão de Luiza Erundina (1989-

1992), a atenção à população em situação de rua passa a ser reconhecida e intensificada 

                                                 
20

 O Consultório na Rua foi instituído pela Política Nacional de Atenção Básica, em 2011, e tem como 

objetivo ampliar o acesso da população de rua aos serviços de saúde, buscando oferecer, de maneira mais 

oportuna, atenção integral à saúde para esse grupo populacional, que encontra em condições de vulnerabilidade e 

com os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados.   
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através de parcerias com organizações da sociedade civil. Desde então, importantes avanços 

constitucionais foram sendo alcançados, como a aprovação da Lei Municipal 12.316/1997 e 

da Lei Municipal 12.316/2011, esta última apresentada pela vereadora Aldaíza Sposati – 

ambas representam a luta pela consolidação da garantia dos direitos do povo de rua na cidade. 

Mais recentemente as promulgações das portarias que visam principalmente à proteção da 

população em ações de zeladoria urbana no município, tal como o Decreto número 57.069 de 

2016 seguido por alterações pelo Decreto 57.581 de 20 de janeiro de 2017. Essas portarias são 

de fundamental importância nas ações junto à pop rua, uma vez que eles têm recorrentemente 

seus direitos violados por ações truculentas da GCM, que retira seus pertences, expulsa as 

pessoas de forma violenta das calçadas. Por isso é fundamental a vigilância e 

acompanhamento dessas ações para evitar a violação dos direitos, apesar das portarias 

especificarem os cuidados em tais intervenções, as premissas ainda não se sustentam na 

realidade com a qual convivemos diariamente. Assim, consideramos que estar presente no dia 

a dia destas mulheres é trabalho imprescindível para que se conheçam de fato as ações (ou os 

descasos) promovidas pelo Estado neste cenário. É, portanto, por meio dos relatos de diários 

de campo que vamos tecendo essa narrativa, na articulação entre gênero, política e afetos.  

Os grilhões dos equipamentos da Assistência Social 

 

“Quando você tá no albergue, você vira um nada, você perde toda a sua identidade”. 

Fala de uma das integrantes durante grupo no CISARTE. 

 

Diante das considerações realizadas em torno da política voltada à proteção social da 

população em situação de rua, convém igualmente olharmos como essa estrutura se delineia 

no chão do cotidiano dessas pessoas. De que forma uma proteção social que está muito mais 

aos serviços do capital do que à garantia dos direitos de moradoras de rua se constitui na 

prática? Não nos surpreende saber que a violação dos direitos que a mulher sofre nos 

equipamentos da assistência social foi um dos aspectos mais relevantes extraídos da vivência 

com a situação de rua. Quem convive com o povo de rua sabe da importância dos Centros de 

Acolhimento para essa população, por se tratarem de direitos conquistados e que devem ser 

garantidos pelo Estado, por serem, em muitos casos, o único recurso de sobrevivência para 

essas pessoas em dias frios, em dias de chuva, quando se tem crianças, quando se está doente, 

etc. Por outro lado também é declarada a resistência de muitas pessoas para frequentarem 

esses equipamentos. Como nos indica a frase dita por um membro do CISARTE numa 

reunião junto à defensoria pública: “Eu tenho trauma de albergue, a comida é ruim, odeio 
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albergue, é horrível”.  Além desses motivos, há também uma lógica carcerária, com horário 

para entrar e sair, que dificulta muitas vezes essas pessoas de conseguirem um trabalho devido 

à inflexibilidade de horários. Chegar atrasada (o) no equipamento implica, muitas vezes, em 

perder a vaga. Também na maior parte deles, ainda hoje, o (a) usuário (a) não tem onde passar 

as tardes, pois os equipamentos funcionam somente como dormitórios. Ainda, como na fala 

acima, as pessoas dentro do equipamento perdem toda a sua identidade. Vamos tecendo essas 

reflexões com as cenas trazidas do campo: 

 

Dias de abril no Pedroso 

 

Desço as escadas do viaduto Pedroso e chego ao pátio do CISARTE. Ali já estão 

reunidas algumas mulheres para o grupo. Ângela, e mais outras quatro que ainda não 

conhecia. Perguntei se se tratava do mesmo encontro, elas disseram que sim. Nos 

apresentamos rapidamente. Havia, além de Ângela, duas mulheres conviventes do Centro de 

Acolhimento da Brigadeiro, junto com uma agente social e uma agente de saúde, que 

acompanham o trabalho no equipamento. Elas chegaram até o CISARTE por meio do convite 

que Ângela havia enviado por e-mail para os Centros de Acolhida em São Paulo. A conversa 

já estava acontecendo no momento em que cheguei. A pauta do momento era a situação que 

havia acontecido com Magnólia em relação a um trabalho do qual havia sido demitida após 

ficarem sabendo que ela era mulher em situação de abrigamento. Conto a história a partir das 

anotações que me foram possíveis registrar no momento da nossa conversa. 

Num primeiro momento, Magnólia começa dizendo que, para as pessoas que estão em 

situação de rua, ou abrigadas, é extremamente difícil conseguir uma vaga para qualquer tipo 

de trabalho. Até mesmo “bicos”, como panfletagem, faxinas, ou “as sobras das laterais”, 

como ela mesma bem definiu esse tipo de mão de obra que suga todas as veias das classes 

trabalhadoras. Porém, com muita sorte e utilizando-se do máximo da potência de continuar 

existindo, algumas pessoas conseguem até mesmo um emprego registrado com base na 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Foi o seu caso, depois de muito tempo procurando 

serviço, ela conseguiu ser contratada e registrada em uma empresa para trabalhar na área da 

limpeza. Porém decidiu não revelar seu endereço real para os contratantes, haja vista que é 

sabido que existe todo tipo possível de preconceito com o pessoal que mora em abrigo, na rua, 

na calçada. Como passou a chegar mais tarde no equipamento onde estava acolhida, a 

assistente social do espaço questionou-a e ela justificou seus atrasos dizendo que estava 

trabalhando na tal empresa e devido aos horários do trabalho provavelmente não iria 
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conseguir chegar pontualmente para a entrada prevista na instituição. Após ter dado essa 

justificativa, a profissional ligou na empresa para constatar a veracidade do que fora dito por 

Magnólia. Ainda, ela revelou também para a empresa o endereço da mulher que haviam 

acabado de contratar, ou seja: o endereço que ela havia omitido. Magnólia foi demitida, 

porém não sem humilhação. Contou que durante o período em que passou após a descoberta 

de seu local de moradia, os colegas de trabalho começaram a fazer chacotas. Como por 

exemplo, pedir para que as pessoas tomassem cuidado, para revistar a bolsa de Magnólia 

antes de ela sair para ver se não estava levando nada. Sentavam-se longe dela nos horários das 

refeições, faziam piadas do perigo de sua presença ali. Isso demonstra, para além de uma 

postura comprometedora da funcionária do espaço, o preconceito que as moradoras de rua 

vivem por estarem nesta situação. No que diz respeito à postura da profissional neste relato, 

ressaltamos que não se fazem acusações neste trabalho por se tratar de assunto delicado e que 

exigiria outra pesquisa, uma vez que as condições precárias de trabalho também não 

contribuem para que a equipe faça seu papel com o desempenho que deveria. Porém, esse 

caso mostra a falta de sensibilidade ética da técnica, que prioriza as regras institucionais, e 

esquece o objetivo da proteção social dos direitos do morador de rua. Também, em casos mais 

extremos, em se tratando de mulheres abrigadas, há denúncias constantes de abuso sexual por 

parte de membros da equipe, “educadores” sociais, sobremaneira; atitude que nem o pior dos 

vínculos trabalhistas justificaria. O que mostra como o corpo da moradora de rua é 

considerado objeto de prazer para satisfação dos homens, mesmo em lugares nos quais elas 

deveriam ser acolhidas e protegidas.   

Para além desse relato, outras queixas em relação aos centros de acolhida referem-se 

também à qualidade das refeições, às condições insalubres, ao descaso por parte de 

funcionários do serviço ao fazer a distribuição de alimentos, de produtos de higiene. Sobre o 

assunto, citamos Padre Júlio: 

 

E aí vários acabam entrando, isso é lavagem cerebral, isso é manipulação de 

consciência, se o banheiro está sujo é claro que foram eles que defecaram, ou 

que estavam com diarreia ou qualquer coisa, mas a descarga não funciona, 

não tem porta,  o encanamento é todo visível. Recebi aqui vídeos do 

banheiro que são dramáticos, mostrando as condições que eles [o povo de 

rua] vivem.  

[Neste momento Padre Júlio mostra vídeos dos banheiros de um 

centro de acolhida, onde os mesmos se encontram em estado de abandono e 

precariedade por parte de ONG gestora, além de vídeos dos quartos 

infectados de percevejos.] 

Ainda se quer com isso condenar o povo e dizer: “Vocês sujam”. 

Esse abrigo recebe 200 mil reais por mês. (ESCOBAR, 2020, p.38). 
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É fácil compreender por que muitas pessoas se recusam a ir para os abrigos. Essa 

realidade reflete a discussão que tivemos acima em torno da questão da proteção social no 

modo de produção capitalista. Quais interesses esses serviços estão protegendo nas atuais 

configurações? As relações que acontecem dentro desses equipamentos são tão complexas 

quanto as que acontecem nas ruas, não nos faltam elementos para concluir que os serviços são 

precários; e, muito além de deixar a desejar, eles violam, em alguns casos, os direitos das 

mulheres, como vimos.  

Há também muitas queixas em relação aos dormitórios, nos quais elas ficam todas 

amontoadas, em cômodos muito pequenos e não tem direito à privacidade na hora de cuidados 

íntimos. Há um profundo desassossego em compartilhar com muitas mulheres um lugar no 

qual, segundo contam, a obediência é a única voz que se ouve. Onde engenhosidades políticas 

perversas ocorrem, quando, por exemplo, tratam de maneiras diferentes aquelas pessoas que 

se posicionam com certa crítica em relação ao serviço. Uma das formas de limitar a expressão 

da singularidade das pessoas que necessitam deste apoio. Foi o que ocorreu com Ruth, uma 

das companheiras de reuniões do CISARTE. Ruth frequentava nosso grupo e desde o 

primeiro dia em que chegou trazia muitas denúncias e um posicionamento bem crítico a 

respeito do equipamento onde estava. Inclusive, trazia algumas cenas graves como o despejo 

de pertences de uma usuária que ficou mais de 15 dias ausente da instituição por motivos de 

saúde; impedimento de uma usuária de entrar com os filhos devido ao atraso no horário; 

dentre outras ocorrências cotidianas e que se referiam aos serviços de alimentação, higiene, 

dentre outros. Ao longo de sua participação nos encontros, onde motivávamos esse 

posicionamento questionador, apesar de alertá-la para os riscos de bancar essa postura dentro 

da instituição; ela passou a exigir seus direitos e discutir diariamente com funcionários do 

local. Essa atitude fez com que fosse transferida para “o quinto dos infernos”. Depois disso 

Ruth deixou de frequentar nossos grupos, pois a distância ficara inviável para ela. Vez ou 

outra, Cecília a encontrava pelas ruas, atualizando-nos de sua situação.  

Quando olhamos para esse e também outros relatos que trazem sérias denúncias 

referentes aos equipamentos de acolhimento da pop rua em São Paulo, compreendemos o 

quão distante estamos de alcançar uma política pública que esteja em consonância com a 

garantia de direitos tal qual proposta pelas LOAS, CF 88, PNAS (2004), LMP (2006). O que 

vimos é muito mais uma biopolítica de punição e controle do que uma proteção social. 

Dificilmente essa mulher vai encontrar um apoio dentro da política de assistência para seguir 

o seu processo de saída das ruas. 
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A situação se agrava um pouco mais quando se tratam de mulheres com filhos e filhas. 

Não há suporte para mães com crianças encontrarem meios de sair da situação, não há apoio 

para que elas busquem trabalhos; para que criem seus filhos com o mínimo de condições 

materiais. Muitas vezes a família também é transferida para outros endereços, o que implica a 

perda de toda uma relação que o (a) filho (a) tinha começado a construir, por exemplo, com a 

escola na qual estava habituada(o) a frequentar, um vínculo fundamental para o 

desenvolvimento da criança. Outras complexidades surgem então nesse contexto, mostrando 

que em grande parte dos equipamentos públicos voltados para atendimento da pop rua, o 

centro do interesse está voltado muito mais para a rotatividade e o lucro do que à proteção e 

acolhimento.  O que gera um ciclo de repetições geracional entre mulheres, mães e filhas da 

rua: 

Eu vejo isso. E aí começa o atrito entre mãe e filha, você não tem aquele espaço pra 

conversa e começa ‘ah essa mulher é transtornada, drogada, leva pra tomar medicação’. 

Subentende que já é filha da cracolândia, que tem transtorno. Aí é remédio nessa criança. 

Então eu falo assim ‘poxa, antes de você taxar a mulher disso ou daquilo, vamos oferecer 

recurso?’ Por que não coloca um instrutor ali na sala da recreação, da biblioteca, uma 

pessoa especializada que fique ali com a criança. Porque a mãe tá abrigada, aí chega um 

curso da SMADS alguma coisa, a mãe não tem com quem deixar a criança. Aí você entrou no 

albergue e você não tem a porta de saída. Não existe a porta de saída. 

Ressaltamos que nesta unidade de sentido foi onde menos apareceram propulsões de 

alegria e potência. A voz é silenciada quando começa a sinalizar os descontentamentos com a 

forma como é gerido o espaço, como ocorreu com Ruth. A lógica carcerária dos abrigos 

impede a criação de campos de sensibilidade para afetos alegres e por isso muitas pessoas em 

situação de rua se recusam a fazer uso deste equipamento, que afeta tão negativamente os 

corpos que abriga. Isto posto, reconhecemos tamanha legitimidade de um movimento como a 

Ocupação Tia Estela, por exemplo, que cumpre o papel do Estado, ao abrigar centenas de 

pessoas em situação de rua, oferecer refeições diárias, sem parceria com o poder público, 

respeitando, ademais, a individualidade das pessoas que utilizam aquele espaço, promovendo 

arte, festa, cultura, alegria, e participação coletiva. Ressaltamos, ainda que o olhar para a 

proteção social também nos ensinou a pensar uma questão fundamental para as moradoras de 

rua que é a família. Uma vez que a PNAS reitera, por meio da matricialidade sociofamiliar a 

“centralidade na família para concepção e implementação dos benefícios, serviços, programas 

e projetos” (Brasil, 2004, p. 33). Por isso nos interessa analisar como a família ganha novos 

significados na vida das moradoras de rua. Quais aspectos dessa instituição social elas 
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preservam e consideram mais primorosos para a construção e manutenção de suas vidas. E de 

seus filhos e filhas.   

 

4.2  Entre a salvação e a perdição: dilemas da família na rua. 

 

A política de assistência social, assim como a de saúde atua no âmbito que vai para 

além do indivíduo, isto é, opera também com a comunidade e com a família enquanto um 

núcleo importante de proteção social, e amplia a noção de indivíduo para a de cidadão 

inserido num determinado território e que mantém relações com ele. A inclusão da família no 

âmbito do compromisso com a seguridade social, porém, ainda não é bem clara nas políticas 

sociais, tanto da saúde quanto da assistência. Conforme explica Sposati, (2016, p.13): 

 

Ainda nos faz falta uma narrativa intersetorial que examine a fundo a relação 

entre as responsabilidades assumidas pelo estado brasileiro e as delegadas à 

família nas atenções das políticas sociais. É enganoso afirmar que é na 

política de assistência social que o Estado brasileiro pratica o familismo. 

Esse comportamento é bem mais alargado. 

 

Aqui está presente uma crítica à tradição moralista e conservadora pertencente à 

família na sociedade brasileira. O “familismo”, conforme aponta a autora, está presente no 

bojo das relações sociais (e não somente na política de assistência social), onde a família é 

responsabilizada pela garantia de saúde e prosperidade de seus integrantes. Caso contrário, é 

atribuído a ela um caráter de fracasso e negligência. A assistência social, por sua vez, por 

estar inserida nesta mesma sociedade, é imbuída com a mesma força de acusação. Levando-se 

em consideração que a política de Assistência Social, conforme afirma Couto (2016, p.30) 

esteve tradicionalmente "enredada em preconceitos que a justificam como mantenedora de 

uma proteção marginal e qualificadora da situação de subalternidade". Essa tradição é 

frequentemente encontrada nas ações movidas com a população em situação de rua, uma vez 

que o retorno à família de origem é visto muitas vezes como a única saída para o sujeito nesta 

situação. Sem levar em consideração que, em muitos casos, esse lugar de origem também 

contribuiu para que a situação se consolidasse, tendo em vista que a família é sim um lugar de 

segurança, mas também de conflitos, violência, e fragilidades inerentes à condição humana.  

Essas considerações nos remetem à presença do familismo no âmbito da política de 

assistência social, porém no sentido mais amplo, considerando-se a totalidade histórica do 

país. Sendo assim, o familismo: 
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... se daria a partir da ideia de que as necessidades das pessoas [...] teriam 

dois canais ‘naturais’ para sua satisfação: o mercado (via trabalho) e a 

família. A intervenção estatal, nessa lógica, seria pontual e provisória, a fim 

de garantir que tais canais pudessem voltar a ser acessados devidamente. 

Uma lógica então que sustentaria práticas assistencialistas” (SARAIVA, 

2016, p.174).  

  

Nesse sentido, atribuições que deveriam ser responsabilidade do Estado passam a ser 

delegadas à família, principalmente às mulheres, que ocupam esse papel de cuidadoras, 

contribuindo para que práticas como estas sejam travestidas com figurinos de direitos sociais, 

tendo em vista que “A mãe dedicada, circunscrita à esfera doméstica, responsável pela 

reprodução, higiene e formação dos filhos foi um dos pilares da política higienista desde o 

final do século XIX” (FERNANDES, 2020, p. 746).  

Portanto, quando a mulher deixa o âmbito privado da vida doméstica para entregar-se 

à situação de rua, trata-se tanto de uma atitude de desespero por provavelmente estar vivendo 

as mais penosas e diversas situações de violência, quanto de um ato de coragem. Deste modo, 

na situação de rua a questão da família não deixa de ser uma pauta importante, principalmente 

quando se trata das mulheres que carregam o peso social do alicerce do lar. Chegar ao ponto 

de romper com a expectativa de uma vida doméstica é uma morte para a maioria delas. Como 

bem nos apontou Maria Lúcia
21

 durante uma conversa que tivemos:  

“Então fica muito complicado isso dentro das unidades de acolhimento. E também 

tem outra parte porque quando a mulher quando chega na situação de rua ela tá muito 

quebrada por dentro, interiormente. Ela tá muito debilitada. Porque a mulher em si ela 

carrega essa questão da maternidade, que ultrapassa essa questão de filho. Que é uma 

questão de família, de aconchego (...) 

E quando ela perde isso tudo, essa doçura, ela acha na maior parte das vezes que a 

culpa é dela. Não deu certo porque a culpa é dela, não conseguiu porque a culpa é dela. 

                                                 
21

 Maria Lúcia Pereira da Silva era líder do MNPR na Bahia e representante nacional do movimento. 

Faleceu em abril de 2018 por motivos de saúde. Tive a oportunidade de conhecê-la quando passava uns dias em 

Salvador, no mês de dezembro de 2017. Estava de férias, mas sabia que ela morava na cidade e decidi entrar em 

contato com o movimento. Consegui conversar com ela pelo telefone e marcamos uma entrevista. Na tarde de 

terça-feira, no horário combinado me direciono à sede do movimento, que fica ao lado da Igreja de São 

Francisco, no Terreiro de Jesus. Com dificuldade em encontrar o local, ligo para Maria. Ela atende e me dá 

alguns direcionamentos. Estou parada em frente à Igreja, a sede é ao lado, ela sai de dentro da sede com o 

telefone e começa a me guiar até que a encontro, no meio da rua, com o celular nas mãos. Assim a conheço, com 

toda informalidade e espontaneidade que se encontra na Bahia. Entro e começamos a conversar. No dia estava 

acontecendo o grupo mensal de mulheres no movimento, atividade que logo inspirou o meu trabalho em São 

Paulo. Ela conversava com um grupo de pessoas, resolvia burocracias e pendências de atividades do movimento 

que aconteciam no período. Participei dessas conversas, as pessoas que estavam ali se dispersaram e finalmente 

começamos a entrevista, como havia sido combinado. 
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Então, ou elas terminam trazendo todos os filhos pras ruas, ou então elas simplesmente... A 

mulher quando chega na situação de rua, é interessante perceber que, na maior parte das 

vezes ela traz os filhos, e quando ela não consegue trazer os filhos, aí ela vem morta. Então 

ela perde totalmente o frescor, a alegria, é muito difícil.” 

Essa fala ainda é reiterada cotidianamente pelas mulheres nos espaços onde pudemos 

nos encontrar para conversar sobre os temas de suas vidas cotidianas. Apesar do sobrepeso 

encaminhado aos colos da mulher, da importância relegada à família, o jogo obscuro que se 

reproduz nesse cenário é sempre o mesmo: o desfalque de uma política de assistência que 

subsidie a mulher com suas crianças. “A família, tal como hoje a conhecemos, não surge 

como resultado do amor entre os indivíduos. Surge como a propriedade patriarcal de tudo o 

que é doméstico”. (LESSA, 2006, p. 31) 

Ainda, em muitos casos os Centros de Acolhida separam as mães de seus filhos; em 

outros, quando essas conseguem um espaço onde podem levar as crianças, não contam com 

um suporte para que elas possam, para além de serem mães, desenvolverem outras atividades 

importantes para elas enquanto seres sociais que buscam saídas para a situação extrema de 

pobreza em que se encontram, como mostra lucidamente a fala de Regina em um dia de 

reunião no CISARTE: 

Quando você sai desse amontoado de mulheres, que é um quarto com um monte de 

beliche, é tudo amontoado, tudo improvisado para sempre né. E isso gera um problema 

psicológico. E o que que acontece? Até os horários, você sabe que assim, 24 horas hoje não 

dá pra uma mulher que estuda, que é mãe, desenvolver todos os papéis dela na sociedade, 

não dá. A gente sabe disso. A mulher sempre vai ter esse papel de enfrentamento, porque a 

sociedade é machista né, sempre vai ter isso. Mas não acho que a gente tem que enfrentar 

isso passivamente. (...) Mas existe essa questão velada, é uma questão velada porque não é 

regularizada, de você deixar com outra pessoa. Você deixa, você se arrisca a deixar. (...) 

(grifo meu).  

Juntando-se à queixa comum da precariedade do cuidado da mãe com os filhos por 

parte dos equipamentos públicos, soma-se a isso uma tremenda sobrecarga oriunda de uma 

herança antiga, que tem no patriarcado a casa da família brasileira. Esse cenário se reproduz 

então na política de assistência com o familismo, e restam poucas possibilidades potentes de 

enfrentamento desta cilada social a qual as mulheres em situação de rua são submetidas: se 

arriscarem a deixar os filhos e filhas com pessoas que pouco conhecem.  

Ainda nos assombra a cultura de que a família na sociedade e na política seja muitas 

vezes considerada o centro redentor dos problemas sociais, sendo que quando algo nessa 
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estrutura desanda, a mulher geralmente fica encarregada da culpa, um sentimento muito 

presente no corpo feminino, como nos apontou Maria Lúcia no relato acima. 

Essa confusão para um lugar mais saudável para a família e a mulher na sociedade de 

classes brasileira passa ao longo da história por uma série de modificações. Ainda não se 

encontrou um lugar de proteção a essa problemática no bojo das relações sociais no país. 

Entre a salvação e a perdição, historicamente o processo se modifica, mas ainda há um longo 

percurso para se compreender qual a melhor maneira de lidar com a família, tanto nas 

políticas, quanto nos movimentos sociais. Nos anos 60, por exemplo, ela é entendida 

enquanto espaço contrário à emancipação e lutas sociais e como reprodutora de relações de 

autoritarismo e de alienação. Naquele momento, ela dá lugar a outras organizações sociais que 

indicavam, à época, espaços de mais poder e resistência política tais como sindicatos, 

comunidades, grupos. Profetizava-se, ademais, que a família perdia a sua força de 

participação política na vida social, bem como as funções educativas no seio da mesma.  

Atualmente a família está altamente evidenciada e seu papel na sociedade possui uma 

importante função, ao menos em termos jurídicos, com destaque no que atualmente se 

denomina, de acordo com as diretrizes da PNAS, de “matricialidade sociofamiliar”, 

enfatizando-se a família como alvo principal da proteção social e a mulher como figura 

central nesse processo. Em termos formais, ressalta-se o “protagonismo” feminino, eivando o 

núcleo familiar do seu posto de compromisso e responsabilidade para com o bem estar de 

todos os seus membros. Atribuindo-se, ademais, a sobrecarga que é posta nas mãos de 

milhares de mulheres que possuem acesso ao mínimo miserável para sua sobrevivência, como 

as que são contempladas com programas condicionais de acesso à renda como o Programa 

Bolsa Família (PBF), por exemplo. Que uma atenção especial tem sido atribuída à família nas 

atuais políticas sociais, é fato. No entanto, o que significa para essas mulheres ocupar este 

lugar? Cabe a proposta de fortalecimento da família? As moradoras de rua são protegidas 

pelas políticas púbicas ou são invisíveis? 

Cabe-nos compreender para além da aparência, quais as causas e as possíveis 

consequências históricas desse fenômeno. Tratando-se de uma sociedade na qual prevalece a 

lógica do neoliberalismo, fundado no Estado mínimo, há, por sua vez, um recrudescimento da 

culpabilização dos mais pobres pela miséria que se reproduz em suas vidas. Compreendemos 

a intenção da política quando insere a família e a comunidade como espaços significativos de 

apoio e cuidado de seus cidadãos. Mas ao levarmos em consideração a dificuldade em situar a 

família e a mulher brasileira em um lugar em que ela não se sinta, nem alheia e nem 

sobrecarregada, aí incorremos em risco e é justamente nesse ponto que estamos alerta. 
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Principalmente quando pensamos nas moradoras de rua. Ela procura tanto romper quanto 

manter essa tradição. A família na rua é importante, parte estruturante de seu lugar enquanto 

mulher. Porém, a lida diária com a pobreza e a ausência de moradia e condições dignas para 

fazer com que esses vínculos permaneçam, extravasa os limites de suas sobrecargas. Surgem 

outras configurações, mães de muitos, as moradoras de rua rompem com uma estrutura 

familiar padrão, mas também buscam mantê-la por ser a referência que está posta ainda na 

sociedade de classes brasileira, apesar, claro, das novas configurações mais atuais.  

Nessa sequência, observa-se, portanto, uma valorização do subjetivismo, do privado 

em detrimento do público, da família enquanto espaço no qual as subjetividades são moldadas 

em sigilo, na intimidade, elementos que não estão presentes na vida de rua. A ênfase na 

família importa por se tratar de um grupo de pessoas que possui relações dialéticas onde o 

público, o privado, o corpo e a mente estão presentes essencialmente. Ou, parafraseando 

Sawaia (2007) ela não separa razão, emoção e ação. No bojo desse porto, às vezes seguro, 

tantas vezes não, é que encontramos um lugar no qual relações de opressão, amor, 

solidariedade, desigualdade e tantos outros sentimentos aparecem na sua visceralidade. Na 

situação de rua, a família, principalmente para as mulheres, é tema presente. Tanto como 

espaço de onde se extraem violências tão profundas que as levam a deitar seus corpos nas 

ruas, como lugar que estão constantemente buscando reconstruir em suas trajetórias. Por isso 

deixamos claro que não é a pretensão aqui deslegitimar a importância e a necessidade de 

trazer a família para o centro das pautas políticas, mas compreender que aí existe uma 

emboscada e é um desafio encontrar um lugar para ela em que não seja, nem descartada e nem 

sobrecarregada, ao ponto de assumir reponsabilidades que não são individuais, mas sociais e 

coletivas, históricas e estruturais. Não adianta “jogar a criança junto com a água do banho”, 

mas pensar a relevância da família enquanto uma mediadora das relações históricas e sociais, 

entendendo-a na dialética singular-particular-universal.  

É na sua relação com o companheiro (ou companheira), com os filhos, que muitas 

vezes aparecem os afetos na vida da moradora de rua: raiva, amor, alegria, esperança, medo, 

tristeza. Adotar o afeto na atuação psi com mulheres em situação de vulnerabilidade social 

implica em trazer para a cena as sutilezas psicológicas dos pobres, que muitas vezes são 

compreendidos enquanto sujeitos esvaídos de singularidades, pura e simplesmente destinados 

à lógica da sobrevivência Sawaia (2009). Saciadas as necessidades biológicas, as ações com 

pessoas pertencentes às classes sociais mais pobres também cessam no trabalho psicossocial 

que se destitui do sujeito humano nas suas singularidades, potencialidades e sutilezas 

psicológicas, independente da situação social de inclusão perversa. 
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 A família, na situação de rua, pode representar um lugar no qual existe, ao mesmo 

tempo, potência de transformação e de padecimento, uma vez entendida enquanto uma 

mediação entre o singular (indivíduo) e o universal (sociedade neoliberal). Trata-se de um 

espaço de criação, de loucura, de saúde e catarses. E, acima de tudo, de um lugar concreto no 

qual a realidade social se efetiva e o corpo existe, bem ou mal... Por isso não nos abstemos da 

necessidade do trabalho com famílias, bem como também não nos interessam políticas que 

atuem sem levar em consideração o todo (sociedade) no qual essas relações nascem e se 

reproduzem. Apesar das inúmeras violências que as mulheres sofrem no âmbito 

doméstico/familiar, esse vínculo ainda representa para elas algo que sustenta o seu caminho 

em meio às pedras. E nesse sentido salientamos que a maternidade é um dos aspectos que 

mais representam um chão de vida para elas. Mas como essa maternidade é (ou não) exercida 

nas ruas?  

 

  

4.2.1 A mutilação do direito de ser mãe 

 

Iniciamos essa parte da narrativa trazendo mais uma cena de nossa luta, que se refere a 

um encontro entre nós na ocupação Tia Estela onde resolvíamos algumas pendências para um 

evento de chá de bebês coletivo realizado em setembro de 2018.  

Encontramo-nos na ocupação para acertar algumas pendências relativas ao chá de 

bebês coletivo que iremos fazer no dia 8 de setembro (2018) para as gestantes e mães com 

crianças de até um ano de idade. Estávamos eu, Adélia, Hilda, Leonora, Jane, e os filhos 

pequenos de Adélia e Hilda. Quando cheguei a gente logo se sentou juntas num sofá que fica 

em frente às malocas e ficamos ali conversando. Hoje é muito bonito e também muito claro 

observar que esse grupo de mulheres vem a cada dia se fortalecendo. Maya chegou, sentou 

um pouco, perguntou por que eu não tinha ido naquela semana fazer a oficina. Contou que 

decidiu continuar morando com sua mãe, ao invés de ir para a casa do namorado como tinha 

dito anteriormente. Fiquei aliviada com a sua decisão, por ela ser ainda muito jovem (13 

anos). Essa semana não teve a oficina, mas a presença da ação coletiva entre as mulheres ali 

vem crescendo. Adélia chama Jane de “comadre”, elas estão bem próximas, Jane a auxilia em 

muitos momentos. Essa relação revela um encontro de corpos que se compõem, como aponta 

Deleuze (2002) em relação aos afetos alegres. Jane, por exemplo, vem acompanhando o caso 

da irmã de Adélia (Simone) que estava passando por um crime judicial por ter sua filha 

recém-nascida retirada de seus cuidados contra sua vontade. Elas me mostraram a ação com 
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que o Ministério Público entrou na defesa dos direitos dessa mulher. No documento alegava-

se que Simone não tinha condições de cuidar da filha porque era usuária de craque, maconha e 

cocaína (tal qual posto no referido documento a que tive acesso). Em momento algum a juíza 

questionava o interesse e o direito dessa mãe de ficar com sua filha. Adélia conta que sua irmã 

estava em péssimo estado emocional com a situação que a violentava. Simone tinha o prazo 

de dez dias para ir à Defensoria Pública e dar continuidade na ação aberta pelo Ministério 

Público. Depois de transcorrido esse tempo, fiquei sabendo que ela não compareceu, que 

voltou para a rua em péssimo estado emocional e não deu continuidade ao processo, ficando 

sem a criança.  

Apesar dessa notícia cotidiana na vida de mulheres moradoras de rua, continuamos a 

falar sobre o evento que estávamos organizando. Falamos sobre a estrutura e a importância de 

fazermos algo bem organizado, uma vez que outras pessoas provavelmente chegarão no dia e 

precisamos ter um bom cuidado com as doações. Além de doações o chá também vai ter uma 

programação como: contação de histórias, oficina de sling
22

, yoga para gestantes, pinturas nas 

barrigas. Criamos o evento no facebook e muitas pessoas estão entrando em contato para 

ajudar no dia do evento. É visível a força desse movimento, o envolvimento dessas mulheres 

no evento. A nossa luta com Amor prossegue.  

A despeito de momentos de pequenas alegrias, como o engajamento das mulheres 

neste evento, este relato evidencia uma das formas de violência sofrida por elas e que 

entendemos como tema indispensável para análise e denúncia: a separação das mães recém-

paridas de seus bebês. Por se tratar de uma circunstância delicada, embebida de contradições, 

pois não admitimos aqui que a mulher deva exercer a maternidade a todo e qualquer custo, 

mas que medidas de proteção e acompanhamento a ela precisam estar presentes nas suas vidas 

de rua. Deste modo, não temos como intuito generalizar uma situação tão complexa como 

esta. Como afirmou Amélia durante uma reunião nossa no CISARTE: “A mulher vai parir a 

criança com o cachimbo na boca, então tem que pensar muito bem nessa generalização do 

direito da mãe em ficar com seu filho também.” Aqui ela estava se referindo às mães usuárias 

de craque, uma realidade com a qual conviveu durante anos como frequentadora da 

cracolândia. Nesses casos, trata-se de um problema de saúde que deve ser abordado com todo 

o cuidado que a situação requer, exigindo um acompanhamento psicossocial, um amparo que 

demanda uma articulação intersetorial. O que pretendemos revelar aqui é que essas 

ocorrências são comuns na vida de muitas mães nas ruas e que a situação exige investigação e 

                                                 
22

 Slings são grandes pedaços de tecido que, moldados adequadamente, servem como carregadores de 

bebês dando mais mobilidade às mãos da pessoa que leva a criança.  
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cautela. É recorrente o acionamento da Vara da Infância e da Juventude quando a mulher em 

situação de rua chega em trabalho de parto na maternidade, principalmente quando se trata de 

usuária de alguma substância psicoativa. Nesse processo não se leva em consideração nem a 

singularidade dessa mulher, tampouco o direito da criança em estabelecer um vínculo com a 

sua mãe. O que ocorre nos casos em que há a separação é que o direito da mulher e o da 

criança não são compreendidos em sua totalidade. Como se manter o bebê com a mulher na 

situação de rua (usuária ou não de drogas) fosse destituir o “melhor interesse” da criança. 

Ademais, não se considera também o sentido que a maternidade pode ter na vida daquelas que 

estão às margens na sociedade de classes.  

 

 

Figura 5- “O que pode um corpo?”  EIII P II, Escólio. 

 Cena de uma gestação durante o chá de bebê.  

 

É muito claro perceber, por exemplo, o quanto para elas é importante ter o domínio de 

seus corpos quando estão grávidas. As gestações são períodos de alegria. Por isso, inclusive, 



90 

  

muitas mulheres em situação de rua possuem muitos filhos. Cinco, dez, oito, nove. Esse é um 

momento luxuoso em suas vidas, onde se tornam, ao menos temporariamente, donas de seus 

corpos. “Morte e vida severina?” é o que pode representar também esse momento nas suas 

vidas, sim. Porém, nesse contexto de pobreza, um filho traz para a mãe uma grande riqueza. 

Não somente o filho, mas a gestação. Algumas, infelizmente, vividas com violência e 

agressão. Mas mesmo assim, ser mãe, estar gestante é parte de uma imensa alegria. Uma 

alegria ainda não plena, como o queria Espinosa, mas com certeza, potente. É também o 

momento em que essa mulher ganha atenção no lugar onde vive. Muitas delas, como 

sabemos, não possuem grandes expectativas em relação a “ser alguém” na vida, no sentido 

capitalista do termo. Elas não possuem bons empregos, não podem morar no exterior, não têm 

notoriedade, espaço de falas, poder. Por isso, quando essa menina-mulher se torna mãe, os 

olhos da sociedade miram para ela e ela se torna alguém, se torna importante, é vista. E isso 

traz um sentido à sua vida, em meio a tanta invisibilidade, ela aparece junto com a sua barriga 

que cresce, ganha vida, gera outras. Concordamos, portanto, com a reflexão de que: 

 

Há um paradoxo entre a visibilidade e invisibilidade feminina: enquanto 

mulher, essas vulnerabilidades muito provavelmente passaram invisíveis. 

Entretanto, a partir do momento em que ficaram grávidas essas mulheres se 

tornaram visíveis, principalmente aos julgamentos de uma sociedade que 

está mais propensa a condenar moralmente do que oferecer acolhimento e 

cuidado (RIOS, 2017, p. 55 apud SÃO PAULO, 2017, p.29).  

 

 

 E quando elas perdem os seus filhos para o Estado? Qual o papel esse poder tem 

manifestado em suas trajetórias? Não são raros os casos em que isso ocorre, como mostramos 

no registro que iniciou essa parte da tese, onde a irmã de Adélia saiu da maternidade sem a 

sua filha e voltou para a rua totalmente desestabilizada. Assim como essa, muitas histórias se 

repetem nesse sentido. Algumas temem parir em hospitais devido à ameaça constante de 

perda de seu bebê. É o Estado quem decide de quem serão os filhos que parem muitas dessas 

mulheres pobres, usuárias ou não, moradoras de rua. Em relatório de pesquisa realizado pela 

Clínica de Direitos Humanos da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a 

conjuntura se confirma: 

 

Ao escutar as mulheres em situação de rua e as trabalhadoras nos serviços 

públicos e no judiciário, constatou-se a centralidade da gestação, do parto e 

do cuidado das crianças na vida de muitas dessas mulheres. Constatamos que 

a ruptura dos vínculos com suas filhas - por meio da concessão da guarda a 

seus familiares ou da perda judicial do poder familiar - permeia as narrativas 
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dessas mulheres sobre os desafios e sofrimentos da vida nas ruas, da perda 

de suas filhas e do difícil atendimento pelas redes de saúde, assistência social 

e judiciário. (SÃO PAULO, 2017, p.16)  

 

Tirar a criança de sua mãe é ceifar a sua continuidade. Em prol do melhor interesse da 

criança, se produz um mal-estar eterno, cicatrizes no corpo de mulheres que jamais se 

recuperaram de trauma tão desmedido quanto impedir que o rio manifeste as suas correntezas. 

Uma criança dá utilidade para aquele corpo, para além de ser alvo de desejo sexual masculino, 

condição à qual a mulher, principalmente nesses contextos está submetida. Além disso, nesse 

momento, ela também pode ser mãe. Dar um significado à sua vida, às vezes pode vir 

somente por meio de um filho, por não haver grandes perspectivas nesse lugar. A intenção 

aqui não é a de defender uma postura radical na qual a maternidade deva ser exercida 

independente das condições em que se encontre a mulher. A proposta mais razoável é que se 

acompanhe cada caso, dada a complexidade do problema. É importante que se tenha em vista 

a situação atual e se dê todo o apoio necessário a essa mulher para que ela tenha o direito de 

escolher se quer ou não exercer o seu papel de mãe. As condições necessárias dependem de 

uma parceria entre políticas de saúde, assistência social e moradia. Sem essa articulação em 

rede o que temos visto é um poder arbitrário que viola o direito da mulher de ser mãe e o 

direito da criança de ter mãe. O que temos é um Estado que produz afetos de tristeza, como 

sabiamente sugere Deleuze (2019, p.41/42) “Inspirar as paixões tristes é necessário ao 

exercício do poder”. 

 E essa é uma realidade velada que precisa ser continuamente exposta até que se trate 

do assunto com a seriedade que ele requer. Além disso, retomamos neste momento que essas 

denúncias surgiram na pesquisa porque houve uma escuta ético-política, calcada no cotidiano, 

que possibilitou que relatos como esses fossem trazidos espontaneamente às cenas das 

experiências vividas com elas, que pudesse ter acesso ao processo da irmã de Adélia e 

verificar a legitimidade da ocorrência.  

Ainda que o encontro narrado acima tenha trazido para a pauta essa violação dos 

direitos humanos, o desfecho deste dia acabou sendo inspirador para a nossa jornada, por 

estarmos sentindo a força de estar juntas nessa caminhada, a parceria que vai acontecendo no 

decorrer de uma convivência cotidiana com as mulheres nas ruas, a potência que se abre ao 

participar da organização de um evento que beneficiou não apenas uma, mas uma coletividade 

de mulheres gestantes na ocupação, não perdendo assim de vista a dimensão dos afetos 

alegres e do comum. O que nos vai mostrando, em todo momento, desde o trabalho realizado 

em campo, até a tessitura da exposição dessas experiências, o alto nível de complexidade e 
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contradições presentes no ambiente que pesquisamos. Assim, as perguntas feitas no início da 

tese continuam a nos acompanhar para que possamos entender as diferentes e múltiplas 

violências que essas mulheres enfrentam e quais as estratégias encontradas para diminuí-las 

ou, ao menos, torná-las mais leves. Na unidade de sentido aqui analisada, por exemplo, 

podemos observar que, ao mesmo tempo em que temos a mutilação da maternidade, por parte 

do Estado em alguns casos repetidos, a presença da gestação, a importância de estar com seus 

filhos e filhas e gerar vidas dá sentido e força para continuação da luta de estar em situação de 

rua para elas. Ser mãe é para muitas uma alegria. Sem romantizar essa situação, que é dura, 

que se reproduz muitas vezes de maneira violenta também com suas crianças. Mas o que 

queremos mostrar é que o exercício da maternidade é um direito da mulher e a gestação, 

muitas vezes é uma maneira de dar sentido à sua vida. Tanto que elas se reuniram todas as 

vezes em que participei da organização do chá de bebês coletivo (foram três). A importância 

de ser mãe para elas se manifesta não somente no plano individual, mas no coletivo, quando 

se comprometem a trabalhar juntas na divulgação do chá para as outras moradoras que 

conhecem, para organizar a lista das que mais precisam, para estar juntas conversando e 

preparando esse momento que mobilizou rodas de conversas profundas, com temas referentes 

à maternidade e, inclusive, à perda do recém-nascido nos hospitais, como o caso que 

relatamos aqui. Sem cair numa heroicização dessas mulheres, nem tampouco na vitimização 

pura, evidenciamos em toda nossa análise as contradições já postas para não escorregar em 

reducionismos. Ainda em se tratando de famílias, inserimos nesta discussão mais um 

elemento corriqueiro presente na saga da moradora de rua: a violência doméstica, de modo a 

compreender mais uma das formas de se tentar apagar a luz da mulher. Começamos com uma 

breve contextualização a respeito da luta política e dos avanços e retrocessos alcançados nessa 

história feminina.  

 

4.2.2. Violência vivida e a legislação 

 

Se não for dada a devida atenção às mulheres, estamos decididas a fomentar uma 

rebelião, e não nos sentiremos obrigadas a cumprir leis para as quais não tivemos voz nem 

representação. 

Abigail Adams, 1776 – citação da carta das Mulheres aos Constituintes (1987). 
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De acordo com a Apresentação Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no 

ano de 2017 no país foram registrados 60.018 casos de estupro e 221.238 casos de violência 

doméstica de acordo com Lei Maria da Penha. Ainda, houve crescimento de 30,7% no 

número de homicídios de mulheres no país durante o período de 2007 a 2017 de acordo com o 

Atlas da Violência de 2019. É com esses dados alarmantes que nos debruçamos um pouco 

mais atentamente para o problema das políticas públicas de enfrentamento da violência contra 

a mulher no Brasil. De início ressaltamos que o presente trabalho leva em consideração os 

avanços em termos de conquistas dos direitos das mulheres, a constar inicialmente a 

promulgação da Constituição de 88, contando com toda a força de um movimento feminista 

que: 

... contribuiu para a inclusão da questão de gênero na agenda pública, como 

uma das desigualdades a serem superadas por um regime democrático. A 

discriminação de questões diretamente ligadas às mulheres envolveu, por sua 

vez, tanto uma crítica à ação do Estado quanto – à medida que a 

democratização avançava – a formulação de propostas de políticas públicas 

que contemplassem a questão de gênero (FARAH, 2015, p.51 apud BUGNI, 

2016).  

 

Desde esse marco inicial, partiremos para análise de outros marcos jurídicos 

importantes, mas nosso debate nesse instante tem como referência central a promulgação da 

Lei 11.340/2016 (Maria da Penha), por ser uma grande conquista na esfera da defesa dos 

direitos da mulher. No entanto gostaríamos igualmente de apontar que, apesar dos progressos, 

as leis ainda não constituem integralmente a garantia de direitos e proteção às mulheres. Em 

se tratando daquelas em situação de rua, é comum, após alguns anos de convivência nestes 

espaços, perceber o quanto a violência doméstica é um dos principais motivos que levam a 

mulher a procurar marquises, pontes e viadutos, ironicamente, como lugar de proteção. 

Convém esclarecer que consideramos violência doméstica de acordo com definição conceitual 

da LMP, conforme Art. 5º:  

 

Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a 

mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, 

lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: 

(Vide Lei complementar nº 150, de 2015): 

 

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de 

convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as 

esporadicamente agregadas; 
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II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por 

indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, 

por afinidade ou por vontade expressa; 

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou 

tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. 

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem 

de orientação sexual. 

 

Ainda nos apoiando no marco teórico citado, reiteramos que não abordamos somente a 

violência física, mas também a psicológica, sexual, patrimonial e moral, de acordo com o 

artigo 7° da mesma lei.  

Levando-se em conta as considerações inicias, trazemos para análise do presente 

trabalho as seguintes questões: O que ocorre para que o último refúgio, o último acolhimento 

que muitas vezes a mulher em situação de violência encontra seja a rua? Para responder a essa 

pergunta foi que recorremos à legislação a fim de compreender melhor as redes e a 

funcionalidade dos serviços governamentais, uma vez que não raro o Estado não tem 

condições de cumprir o papel de proteção a essas vítimas, como frequentemente vemos 

acontecer nesse cenário urbano, no qual a rua tem sido para algumas mulheres o último 

recurso de proteção, apesar de toda batalha em torno da causa. 

Como afirma (BUGNI, 2016, p.29), “A luta pela igualdade de gênero e pelo fim da 

violência contra as mulheres, antes tido como problema privado das mulheres e famílias 

brasileiras, passou a somar-se à agenda pública do país nas últimas décadas”. Esse 

movimento, claro, decorre de toda uma trajetória histórica, no âmbito nacional e global em 

prol do reconhecimento da mulher enquanto sujeito de direitos, contra a violência de gênero e 

outras formas de opressão e desigualdade ao público feminino, levando-se em consideração 

toda a luta dos diferentes feminismos, desde a primeira onda do movimento no início do 

século XX. No contexto da redemocratização do país, no auge da Constituição, como 

aferimos acima, as pautas das mulheres também começaram a entrar com mais vigor e mais 

visibilidade no âmbito das políticas públicas no Brasil. Durante os anos 80 são criadas as 

Delegacias de Defesa da Mulher (DDM) e as casas-abrigo. Ainda na mesma década destaca-

se um importante movimento que foi o Lobby do Batom (1987), um marco histórico nos 

movimentos de reivindicação para direitos das mulheres. Fruto de campanha “Mulher e 

Constituinte” promovida pelo Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM) que teve 

como resultado a “Carta das Mulheres Brasileiras Ao Constituinte” 
23

, resultado de um longo 

                                                 
23

 https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/a-

constituinte-e-as-mulheres/arquivos/Constituinte%201987-1988-

Carta%20das%20Mulheres%20aos%20Constituintes.pdf  

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/a-constituinte-e-as-mulheres/arquivos/Constituinte%201987-1988-Carta%20das%20Mulheres%20aos%20Constituintes.pdf
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/a-constituinte-e-as-mulheres/arquivos/Constituinte%201987-1988-Carta%20das%20Mulheres%20aos%20Constituintes.pdf
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/a-constituinte-e-as-mulheres/arquivos/Constituinte%201987-1988-Carta%20das%20Mulheres%20aos%20Constituintes.pdf
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processo de trabalho em articulação com militantes, artistas e demais membros da sociedade 

civil organizada em torno da pauta. A carta foi entregue por Jaqueline Pitanguy, presidente do 

CNDM na época (1987). Dentre as reivindicações solicitadas pela carta, estima-se que as 

principais foram acolhidas pela constituinte. Deste modo, com a promulgação da CF 88 são 

trazidas para a pauta as relações de equidade de gênero, consolidando a luta dos movimentos 

feministas no Brasil. Mais especificamente, marcamos o parágrafo 5 do artigo 226 que 

enfatiza o compromisso do Estado em garantir relações mais igualitárias entre homens e 

mulheres
24

, principalmente no âmbito doméstico.  

Ainda nessa década, no ano de 1985, na esfera Estadual é criada a primeira Delegacia 

de Defesa da Mulher (DDM), em São Paulo.  Em 1986 ocorre a inauguração do Comvida – 

um centro de convivência e acolhimento para mulheres em situação de violência doméstica, 

fechado em 1989 devido a dificuldades de gestão e incentivo estatal. Na esfera municipal, 

durante a gestão da prefeita Erundina (1989-1992), foi inaugurada a Coordenadoria da 

Mulher, vinculada à Secretaria de Governo Municipal e voltada à elaboração de projetos 

específicos em torno da questão de gênero, consolidando-se, portanto, uma série de avanços 

em torno da questão de gênero na cidade.  

Na década de 90 não houve grande progresso nas políticas públicas se comparada à 

década anterior, devido ao modelo neoliberal que se firmava no país, sob a égide do Estado 

mínimo. No entanto, em São Paulo, em virtude de forte pressão pelo movimento de mulheres, 

foi criada a casa Eliane de Grammont, um Centro de Referência da Mulher, especializado 

para o atendimento de mulheres vítimas de violência, com apoio de equipe multiprofissional 

no intuito de atender às demandas desse público específico (BUGNI, 2016). Nessa década 

inclusive o movimento de mulheres passou a fazer forte pressão voltada para a necessidade de 

implementação de centros de convivência/casas abrigo para mulheres vítimas de violência 

doméstica.  

                                                 

24
 Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.  § 1º O casamento é civil e gratuita a 

celebração.    § 2º O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei    § 3º Para efeito da proteção do 

Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar 

sua conversão em casamento.    § 4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por 

qualquer dos pais e seus descendentes.    § 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos 

igualmente pelo homem e pela mulher.    § 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo 

divórcio.    § 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o 

planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e 

científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou 

privadas.    § 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando 

mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. 
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Em 1997 o próprio Conselho Nacional dos Direitos da Mulher lidera o 

movimento para ampliação do número de casas-abrigo no Brasil, com 

financiamento do Ministério da Justiça, conquistando a abertura de mais de 

70 unidades até 2004 em todo o território nacional. Em 2013 o país chegou à 

marca de 155 Casas-abrigo espalhadas por 142 municípios brasileiros 

(IBGE/MUNIC,2013). Apesar do número insuficiente ainda hoje, quando 

comparado aos 5.570 municípios existentes, é inegável que este serviço 

consolidou-se como política pública no país. (BUGNI, 2016, p.78).  

 

 

Como referência no âmbito federal deste movimento de inserção da pauta de gênero 

tem-se ainda a criação da Secretaria de Política para as Mulheres (SPM) em 2003 e o Plano 

Nacional de Política para as Mulheres (2004) onde seriam discutidas questões relevantes às 

políticas voltadas para garantia dos direitos das mulheres em âmbito nacional a cada quatro 

anos. “A SPM ao formular a política nacional para o enfrentamento da violência contra a 

mulher, por meio do Pacto, afirma-se como a principal organizadora desta política” (BUGNI, 

2016, 128).  

Em 2013 uma grande iniciativa foi o Programa “Mulher: Viver sem violência”, criado 

por meio de ação da SPM que acabou contribuindo com uma sequência de medidas de 

proteção à mulher vítima de violência, dentre elas a abertura da Casa da Mulher Brasileira, 

espaço no qual se encontram iniciativas de apoio, como atendimento psicossocial, 

encaminhamentos para centros de referência, com obrigatoriedade de uma por capital (no 

âmbito dos Estados).  

Na primeira década dos anos 2000, a luta ganha notoriedade na esfera estatal junto à 

SPM. O debate em torno de políticas de gênero passa a ter o foco direcionado à 

transversalidade com outras políticas, de modo a olhar a mulher, a violência, o abuso, na 

relação com setores que devem dar sustentabilidade a essa vida feminina, como as áreas da 

habitação, segurança, trabalho, etc. Esse movimento é fruto da militância, do enfrentamento, 

tanto por parte de profissionais comprometidas com as políticas institucionais, quanto de 

movimentos organizados da sociedade civil. Oriundo de trabalho, de luta, de diálogos abertos 

no ventre de uma sociedade feita por homens e para homens. Da vontade inesgotável de 

alcançar direitos negados por toda uma longa história. Esses avanços contribuem com a 

ampliação acerca da problemática de gênero para além de caso de polícia, como inicialmente 

o problema era compreendido, ao ser tratado estritamente com delegacias para mulheres e 

casas-abrigo conforme nos aponta o documento do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à 

Violência Contra as Mulheres: 
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Até 2003, as Casas-Abrigo e as Delegacias Especializadas de Atendimento à 

Mulher (DEAMs) constituíram as principais respostas dos governos 

(Federal, estaduais e municipais) à questão da violência contra as mulheres. 

Com a criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres/Presidência da 

República, as políticas públicas de enfrentamento à violência contra as 

mulheres foram ampliadas e passaram a incluir ações de prevenção, de 

garantia de direitos e inclusive de responsabilização dos agressores 

(combate) com o advento da Lei Maria da Penha. No eixo da assistência, a 

rede de atendimento às mulheres em situação de violência foi 

redimensionada, passando a compreender outros serviços que não somente 

os abrigos e as DEAMs, tais como: centros de referênciada mulher, 

defensorias da mulher, promotorias da mulher ou núcleos de gênero nos 

Ministérios Públicos, juizados especializados de violência doméstica e 

familiar contra a mulher, Central de Atendimento à Mulher (Ligue 180), 

entre outros. (BRASIL, 2011, p. 7) 

 

 

Atualmente, a rede de atendimento à mulher, criada por meio da SPM (2003) 

contempla uma multiplicidade de órgãos e serviços desde os especializados até os indiretos, a 

saber: 

Especializados - Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs), as 

Casas-abrigo (sigilosos e temporários); Centros de Acolhimento provisório e não sigilosos; 

Centros de Referência das Mulheres (CRMs); Centros Integrados; Juizados e Varas especiais; 

Defensoria Pública; Ministério Público.  

 Indiretos - são serviços de atendimento geral; ou seja, que atendem mulheres, mas não 

diretamente relacionados à questão da violência de gênero. Incluem-se nesses serviços os 

CRAS; CREAS; Postos de Atendimento Humanizado nos Aeroportos; Núcleo da Mulher da 

Casa do Migrante.  

Também temos como exemplos de progressos os órgãos de informação, orientação e 

políticas públicas, que incluem a Central de Atendimento (Ligue 180); as ouvidorias; os 

Núcleos de Atendimento à Mulher; e os Serviços de Segurança e Defesa Social (Polícia Civil 

e Militar e o Instituo Médico Legal- IML). Ainda, uma das maiores contribuições deste 

processo histórico foi a promulgação do decreto 11.340 de 2006, conhecido popularmente 

como “Lei Maria da Penha”. 

 

Lei Maria da Penha (LMP) e Rede de Atendimento a Mulheres em Situação de 

Violência  
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Nos dias de hoje é muito difícil que se conheça alguém que nunca tenha ouvido falar 

na Lei Maria da Penha. “... pesquisas apontaram que em 2008, 68% dos entrevistados (...) 

conheciam ou já tinham ouvido falar na LMP. Em 2009, esse número aumentou para 78% (...) 

Em 2011, do total de entrevistados, 94% afirmou conhecer ou já ter ouvido falar na Lei” 

(BUGNI, 2016, p.123).   

Em todas as classes sociais existe a noção de que violências cometidas contra 

mulheres podem não mais ficar impunes. Maria da Penha é uma farmacêutica que foi casada 

com um homem do qual sofreu violência doméstica por 23 anos, culminando essa sucessão de 

agressões com um tiro de espingarda que a pôs sentada em uma cadeira de rodas. Seu caso 

tomou repercussão internacional, pois a morosidade com que a justiça brasileira tratou o caso 

na época resultando em impunidade mobilizou outros movimentos que faziam pressão para 

garantia e efetivação dos direitos das mulheres, além de a própria vítima ter acionado o 

Comitê Latino Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher (CLADEM) e o 

Centro pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL). No ano de 2006, a Organização dos 

Estados Americanos (OEA) condena o Brasil por negligência com casos de violência 

doméstica. Tal processo obrigou o país a olhar com cautela para a denúncia, bem como para 

os inúmeros casos similares que aconteciam (e acontecem), tornando oficial a Lei 

11.340/2006, elaborada junto com entidades de movimentos feministas, SPM, pesquisadoras 

acadêmicas e o Congresso Nacional (BUGNI, 2016).  

Apesar de ser evidente que o número de casos de violência contra a mulher ainda são 

exorbitantes no Brasil e que, de acordo com o mapa da violência (2019), o índice de 

feminicídio aumentou em 20,7%, a LMP favoreceu uma reflexão, uma vez que a partir do 

momento em que o Estado brasileiro se posiciona formalmente, tornando público um 

problema que até então ficava restrito ao âmbito doméstico, como diz o ditado que se 

reproduz ainda na boca da sociedade “Em briga de marido e mulher ninguém mete a colher”. 

Um marco legal formaliza uma mudança nesse paradigma, dando visibilidade a uma questão 

tão urgente quanto a discutida, levando, ainda que no âmbito formal, as pessoas a perceberem 

com outro olhar um processo histórico naturalizado. Mesmo que de medo de uma possível 

punição, o agressor, que sabe da existência da lei, talvez passe a pensar duas vezes antes de 

cometer o ato. Além de que a Lei também trabalha não pura e simplesmente com uma lógica 

de punição, como também de acolhimento e proteção à vítima, que passa a poder ter com 

quem contar (literalmente). Por mais que não tenha um efeito imediato, essa medida contribui  

com uma mudança da nuance com que a mulher foi tratada historicamente na sociedade 

brasileira. Tal legislação possui medidas de caráter preventivo, protetivo, social e repressivo. 
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O que implica uma mudança nas estruturas de acolhimento, políticas públicas para mulheres, 

uma rede de serviços de atendimento às vítimas, Centros de Referências da Mulher, 

Delegacias de atendimento à Mulher.  

No entanto, para uma mudança radical, evidentemente, é necessário um trabalho muito 

mais profundo, uma mudança cultural, que requer o tempo da história, que demanda muita 

luta e muito trabalho, pois ainda podemos notar claramente que a lei não chega para muitas 

delas, sobretudo, aquelas em situação de rua. Questão que debatíamos nas nossas reuniões no 

CISARTE, a proteção fica, na maior parte das vezes, por conta de estratégias encontradas por 

elas no cotidiano, como aponta relato a seguir: Na sequência retomamos as propostas para os 

nossos encontros, Cecília sugeriu que seria interessante realizar oficinas de defesa pessoal, 

para que a mulher possa ter suas próprias ferramentas de proteção contra as mais diferentes 

violências presentes no contexto. Sugerimos também trabalhar com a Lei 11.340/2006, 

“Maria da Penha”. Ao abordar o assunto, Cecília comentou que a lei não abrange a mulher 

pobre em situação de rua. Elvira comentou que não nasceu para apanhar de homem, que 

para ela é inaceitável apanhar de um homem e depois ainda “virar os olhos” com ele. Disse 

que seu pai não agia violentamente com sua mãe, mas que a mesma apanhava de um outro 

companheiro, anterior ao seu progenitor, inclusive com cabo de aço. As ocorrências de 

agressões são diminuídas com fugas para as ruas, onde geralmente encontram outros 

parceiros e grupos para esconderem seus corpos.   

O que se nota frequentemente é que há uma fragilidade na rede de atendimento às 

mulheres vítimas de violência. Grande parte dos municípios brasileiros, por exemplo, ainda 

não possuem Delegacias de Defesa da Mulher, ou quando há, o número ainda é insuficiente 

para contemplar as ocorrências. Na capital (São Paulo), por exemplo, são nove DDMs. O que 

leva muitas mulheres a prestarem suas queixas em delegacias comuns, nas quais há um 

embrutecimento e falta de tato para tratar de uma questão tão complexa e delicada quanto à 

violência contra a mulher. Ainda, como no âmbito dos serviços especializados, muitas vezes 

não contemplam todas as mulheres que necessitam de proteção, o atendimento acaba sendo 

feito em serviços indiretos (como CRAS e CREAS), que são centros de atendimento nos 

quais a especificidade com a questão de gênero não é o foco
25

. Na cidade de São Paulo, no 

total são 14 Centros de Defesa e de Convivência para Mulher (CDCM), esses centros 

auxiliam mulheres que sofreram ou que estão sofrendo violência doméstica e familiar com 

                                                 
25

 Apesar dos marcos legais, indispensáveis no que diz respeito à violência de gênero, há uma grande 

dificuldade em se articular a  capilaridade dos serviços de atendimento à mulher no país. “A grande maioria dos 

municípios do Brasil, isto é, 70% deles, que tem até 20 mil habitantes, quase não possuem estrutura, orçamento e 

política para as mulheres” (BUGNI, 2016, p.128). 



100 

  

programas de apoio psicossocial, encaminhamentos jurídicos e apoio judicial. São atendidas 

em média, um total de 1500 mulheres. Em casos mais extremos, a demanda é por Centros de 

Acolhimento Especial (CAE), que são unidades sigilosas nas quais mulheres que estão em 

situação de risco em virtude de violência doméstica e/ou familiar encontram proteção contra 

os agressores. Casos em que há ameaça de morte, abuso físico e sexual, cárcere privado, etc. 

São Paulo conta ainda com cinco unidades sigilosas coordenadas pela SMADs, que atendem, 

em média, 100 mulheres. 
26

 Mesmo com toda essa estrutura, ainda notamos facilmente que os 

equipamentos não são suficientes quando vemos as mulheres indo procurar proteção nas 

calçadas e ocupações da cidade.  

Isso porque, para além da escassez de espaços de acolhimento, as políticas públicas 

para mulheres em situação de violência precisam estar prontamente articuladas com políticas 

de moradia, educação infantil, saúde da mulher, transferência de renda e trabalho. Sem essa 

articulação a violência se prolonga. É impossível, do ponto de vista da materialidade da vida 

cotidiana, que uma mulher vítima de violência doméstica saia desta situação sem uma escola 

onde possa colocar sua filha para estudar com proteção, sem um trabalho que a possibilite ter 

uma renda mensal fixa; sem um programa de transferência de renda que a possibilite ao 

menos se alimentar e dar de comer aos seus. Sem um acompanhamento psicológico, em 

grupo, no coletivo, para que possa se encontrar com outras mulheres que passam pela mesma 

situação de modo que o problema não se tonifique ao ser compreendido como uma questão 

individual e solitária. Enquanto essa rede não estiver articulada, a saída para muitas das 

mulheres em situação de violência doméstica será a violência sofrida nas ruas. Assim 

continuaremos a manter esse paradoxo: mulheres saindo de casa fugindo da violência. Mas 

ainda assim, encontrando nas ruas mais forças contrárias às suas potências de vida.   

Toda a análise feita nessa parte de nosso trabalho foi com o intuito de esclarecer que 

muitas mulheres, principalmente pobres e negras, ainda estão desprotegidas e essa situação 

diz respeito muito mais a uma estrutura profunda marcada por relações patriarcais 

extremamente agressivas do que pela ausência de reivindicações, militância e movimento 

organizado por parte do público feminino no sentido de transformar essa realidade. 

O que se observa, portanto, é que ao longo dos anos algumas medidas de proteção às 

mulheres em situação de violência foram sendo consolidadas. Mas que ainda há um grande 

trabalho a ser realizado, levando-se em consideração uma sociedade fundada no seio da 

                                                 
26

 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/rede_socioassistencial/mulheres_vitimas_

de_violencia/index.php?p=3212 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/rede_socioassistencial/mulheres_vitimas_de_violencia/index.php?p=3212
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/rede_socioassistencial/mulheres_vitimas_de_violencia/index.php?p=3212
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servidão, da luta de classes e do machismo estrutural. Por isso, ao mesmo tempo, porém em 

que a luta pela efetivação dessas conquistas políticas é tão árdua e constante, os ganhos 

sempre correm risco de se perderem pelo caminho. Ressaltamos nesse sentido, por exemplo, 

que no ano de 2018, durante a gestão do então presidente interino Michel Temer, “o Decreto 

nº 9.417, de 20 de junho de 2018, transferiu a Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres 

(SPM) para a estrutura organizacional do Ministério dos Direitos Humanos.” 
27

 Essa mudança 

representou um desmonte na conquista dos direitos das mulheres, inevitavelmente, ao inserir 

uma pauta específica (no caso a questão de gênero) em uma pauta genérica: no ministério dos 

Direitos Humanos. Ou seja, os avanços e especificidades de questões inerentes às mulheres 

perdem a força de um caráter singular de luta e combate à violência, bem como a força 

política de atuação de uma secretaria como a SPM, o que provavelmente acarreta a 

precarização dos serviços de atendimento prestados às mulheres, sendo que a tendência desse 

prejuízo é pesar sempre para o lado das mais pobres, as moradoras de rua no caso. Enfim, 

ressaltamos em todo momento neste trabalho que o intuito não é somente apontar a crítica e a 

fragilidade das políticas públicas de atendimento à população em situação de rua, às mulheres, 

aos mais pobres. Mas sim, por meio da crítica feita a partir de vivências reais e cotidianas com 

essas pessoas, aprofundar e fortalecer a luta por uma proteção social que sirva, cada vez mais, 

aos interesses das mulheres e não dos donos do dinheiro.  Nesse sentido é que trazemos para o 

corpo do texto cenas presentes no dia a dia delas e que retratam o desfalque das políticas de 

proteção à mulher em situação de violência na cidade de São Paulo.  

 

 

Vidas no arrebento: as marcas no corpo de Elisa.  

 

Hoje fui à Alcântara Machado e logo que cheguei fui ao barraco de Rosa, que fica bem 

na esquina, para conversar um pouco com ela. Quando estávamos lá dentro ouvimos uma 

gritaria que vinha da rua. Saímos para ver o que era e encontramos um grupo de homens da 

ocupação expulsando um cara que estava do outro lado da calçada, visivelmente embriagado, 

tentando entrar na área. Um dos rapazes chegou a agredir o homem que tentava entrar até que 

este desistiu e foi embora, cambaleando pelo chão, com uma garrafa de corote
28

 nas mãos. 

Depois dessa cena, entrei na tenda e vi Carolina Maria conversando com uma moça que 

                                                 
27

 https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/592440208/decreto-9417-18  
28

 Corote é uma bebida feita à base de vodka, de diferentes sabores, vendida em garrafas de 500 ml e de 

baixo custo. Muito consumida entre pessoas em situação de rua.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9417.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9417.htm
https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/592440208/decreto-9417-18
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aparentemente acabava de chegar ali. Na sequência Carolina Maria chega e me pede para ir 

conversar com a mulher, que chegara há pouco tempo, estava embriagada e fugia do agressor, 

que era o mesmo rapaz que o grupo de homens estava expulsando dali. Carolina Maria já 

havia conversado bastante com ela, no momento a mulher estava tomando um banho, eu 

entrei, a pedido de Carolina Maria para conversar com ela que chorava muito debaixo da 

água. Apesar de estar revoltada e muito mexida com a situação, não estava agressiva e 

recebeu bem o nosso apoio. Conseguimos conversar bastante enfatizando a questão do 

cuidado que precisa ter com o companheiro que, apesar dos poucos meses de relação (menos 

de seis) demonstrou ser bem perigoso nas agressões feitas contra ela, marcadas ainda no seu 

corpo.  Conseguimos convencê-la de que o melhor a fazer no momento seria ficar ali no 

espaço até se reorganizar e ter condições de pensar nos seus próximos passos. E por enquanto 

manter distância do agressor. Segundo contou, ela havia procurado a delegacia, mas não lhe 

havia sido oferecida nenhuma medida protetiva tampouco um centro de acolhida temporário.  

Outras mulheres da ocupação passavam, conversavam um pouco e davam algumas 

palavras de incentivo coletivo. Esse foi um movimento bonito. Carolina Maria ofereceu seu 

colchão para que ela deitasse um pouco, nós a cobrimos, ficamos ali um tempo dando um 

acolhimento. Ela estava muito fragilizada, falando das violências que vinha sofrendo, das 

ameaças que recebia, da vergonha em voltar para casa no estado em que se encontrava. Nós 

conseguimos convencê-la a ficar e, pelo menos, passar a noite ali. Mais uma vez a realidade 

mostrava como a rua acaba sendo o único lugar de refúgio e proteção para algumas mulheres 

em situação de violência (as pobres e negras em sua maioria). Ela ficou na ocupação durante 

uns três dias e depois, segundo Carolina Maria, disse que voltaria para casa. Foi a última 

notícia que tivemos de Elisa...  

Esse registro mostra uma alta complexidade de situações, e alguns momentos potentes, 

mesmo em meio à desgraça.  Nesse texto denunciamos a ausência de uma política pública que 

esteja presente no dia a dia vivido de todas as mulheres, e não apenas na legislação. Que se 

execute, que se efetive, que passe pelos afetos, que se “afetive”, como mostra a cena das 

moradoras da ocupação dando apoio à mulher que acabara de chegar ao espaço. Também 

como mostra o comportamento de um grupo de homens do movimento fazendo a proteção 

contra o agressor de Elisa. Como vimos, o Estado não foi capaz de promover uma ação de 

proteção a essa mulher, por mais que haja toda uma história em torno da busca da igualdade 

de gênero e enfrentamento da violência contra mulher no país. Por isso tratamos de 

reconstruir parte desta luta em termos legislativos de modo a reiterar a postura enfática de que 
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a reconhecemos como legítima, urgente e necessária, apesar de termos ainda um longo 

trabalho pela frente.  

Diante dessas experiências nos questionamos, portanto: até que ponto as políticas de 

enfrentamento à violência de gênero alcançam essas mulheres? Não seriam mais oportunas 

minhas elucubrações nesta análise do que um depoimento de uma das mulheres que 

participava de nosso grupo no CISARTE para evidenciar que a crítica feita aqui tem respaldo 

na prática e por isso é reforçada do início ao fim do trabalho. 
29

 

 

 

Depoimento de Frida – 27/02/2020 

LEI N° 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006. MAIS UM DIA, QUE SOFRO VIOLÊNCIA 

TANTO DA PARTE DE MEU EX-COMPANHEIRO AMIGOS (moradores em situação de rua 

da Praça da Sé-SP) Quanto de quem deveria me defender que é a GCM. 

Estava eu hoje cedo, no ponto do ônibus, quando derrepende fui surprendida com alguém que 

saiu de trás do ponto e passou a me agredir e ao mesmo tempo tentava destruir a única coisa 

que restou dos meus pertences que ele mesmo destruiu ateando fogo que é meu carrinho de 

feira novo que acabei de comprar com muito suor e trabalho... 

Depois da seção de agreção fisica, psicológica, xingamentos, ameaças e chuvas de pedras 

como sempre, ele ainda destruiu o meu carrinho(possuo noto fiscal comigo) e fugiu para o 

Paraíso dele, que é na Praça da Sé, foi jogar baralho e fumar um cigarrinho como se nada 

tivesse acontecido. 

Me entras eu andava de um lado para outro, com o carrinho quebrado nas mãos, pedindo 

socorro a Polícia que NADA fazia, como sempre. 

Depois de andar por muitas bases no entorno, fui tentar a sorte na Base da GCM, que estava 

no Pateo do Colégio. 

(60704-2) ao mesmo tempo que meu ex marido vinha atrás de mim para me agredir, 

novamente, do outro lado do vidro da viatura avistei ele e gritei: Pega! Pega ! É ele! 

Os GCMs atravessaram a rua e deram uma dura nele, eu fui junto, e depois me disseram, 

"ELE Não deve NADA"!, 

A culpa é sua que estava na área dele". Ainda ajudaram ele a fugir... 

Eu saí de lá muito mau, sinto me como uma "Nada", a rua é DELES, A Praça é deles, os 

                                                 
29

 Importa evidenciar aqui que, apesar da situação de precariedade, algumas mulheres em situação de 

rua possuem celulares e acessam muitas e diferentes redes sociais.  



104 

  

pontos de ônibus são DELES , O PLANETA É DOS HOMENS. 

Eu queria tanto saber o que há de diferente em nós mulheres em situação de rua das outras 

mulheres, porque os Direitos Humanos não é igual para nós como são 

para as outras mulheres? E por que a Lei Maria da Penha não nos abrange? Por que 

somos revitimadas por este estado negligente ?? 

 

(Depoimento de Frida extraído de sua página do facebook ipsis litteris - grifos meus).  

 

 Frida participou de alguns encontros e como se nota nessa denúncia em forma de 

desabafo compartilhada em sua rede social, é uma mulher esclarecida, com uma longa 

trajetória de rua e de luta contra violência de gênero. Nesse texto as reflexões já feitas voltam 

à pauta de nosso trabalho, chamando-nos ademais a atenção para o despreparo da GCM em 

lidar com a situação; e que ainda, ao invés de encaminhá-la para uma Delegacia de Defesa da 

Mulher, ou um Centro de Referência, alimenta-a com o sentimento de culpa, tão fortemente 

enraizado na alma feminina. As perguntas feitas por Frida no final de seu depoimento são 

também nossas. O que há de diferente nas mulheres em situação de rua das outras mulheres? 

Por que a Lei Maria da Penha não as abrange? Por que são “revitimadas” por este Estado 

negligente? E acrescentaria ainda mais essa: Se ela tivesse ido buscar atendimento em uma 

Delegacia de Defesa da Mulher, teria sido acolhida estando em situação de rua? São perguntas 

retóricas às quais não cabem respostas, mas incitam a crítica necessária a quem lê o presente 

trabalho.  

A partir do momento em que permite que mulheres não tenham a liberdade de escolher 

onde vão morar, em que escola vão colocar seus filhos, que não encontram proteção quando 

vítimas de violência doméstica, o Estado torna-se o principal violador dos seus direitos. 

Concordamos aqui com Frida: “O planeta é dos homens”, principalmente os brancos, 

principalmente os ricos, principalmente os heteros.  Analisaremos agora a violência pregressa 

à situação de rua. Assim damos continuidade à sistematização das principais violações de 

direitos que as mulheres vivem, bem como às estratégias de luta e algumas alegrias que vão 

sendo encontradas pelo caminho.  
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4.2.3.  A violência doméstica pregressa 

 

Importa reiterar que reconhecemos aqui a importância da promulgação da Lei Maria 

da Penha, bem como toda a história do movimento feminista pelo enfrentamento da violência 

de gênero no país, conforme já discutido anteriormente. Mas levamos em consideração 

algumas questões que podem servir como indicadoras de um desfalque que há entre situação 

de rua e políticas públicas que protejam a mulher vítima de violência doméstica.  Não é raro o 

discurso que se ouve de muitas mulheres que estão desabrigadas que tiveram de sair de casa 

por conta de violência doméstica, como nos aponta, por exemplo, a fala de uma de nossas 

companheiras durante reunião no grupo que fazíamos semanalmente no CISARTE: “Por 

incrível que pareça, eu tenho mais paz na minha maloca com meu cobertor cinza do que em 

casa com minhas filhas, porque o pai delas não me deixa em paz.” Assim como ela, outras 

falas nesse sentido nos revelam a importância e a premência de políticas públicas voltadas 

para a mulher vítima de violência doméstica para que a rua não acabe sendo, ironicamente, o 

seu último recurso de proteção. Esse dado nos leva a perceber a profundidade da questão e o 

nível de complexidade que vai sendo encontrado ao longo do caminho para que esse ciclo se 

encerre em algum momento das vidas dessas mulheres. Essa questão apareceu em muitas 

falas de mulheres nessa situação e em algumas cenas vividas junto com elas. Muitas vezes a 

rua é o único lugar que oferece segurança para aquela que está sendo perseguida pelo 

agressor, por exemplo, como mostramos ao abordar a Lei Maria da Penha, no caso de Elisa 

acima citado. Além desse relato explícito que trouxemos, também presenciei outras duas 

situações de mulheres que encontraram proteção na ocupação e no CISARTE, além de 

encontros com outras que narraram histórias similares a essas. O trecho seguinte traz uma 

cena na qual Cecília em sua trajetória, nos convida a nos atentar para esses casos, tão 

constantes nas vidas de muitas daquelas que foram forçadas a ter a rua como espaço de 

acolhimento. O trecho nos revela com mais claridade o que estamos expondo aqui: 

 

Meu marido, cada vez que ele me encontrava, era uma cicatriz que ele fazia na minha 

cara – fala de Cecília 

 

Em um momento da conversa falamos a respeito da dificuldade em trazer essas 

mulheres para a luta, e sobre como é realmente compreensível a não aderência delas, que 

estão num lugar de violência extrema, onde todas as opressões coroam suas vidas. Procuro 
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apontar algumas saídas, e digo que elas, que estão ali, são exemplos de superação e de luta. 

Cecília relata que as mulheres são fortes, que muitas vezes dão muito mais conta dos recados 

e das lutas do que os homens. Frida contesta, dizendo que essa história de mulher ser forte é 

filosofia que não serve para nada. Segundo ela, na rua a mulher é mais fraca, tanto emocional 

quanto fisicamente. Por viverem casos cotidianos de abuso físico, sexual, moral, por terem 

seus filhos desviados pelo judiciário nas maternidades, e por muitas outras violações. No meu 

íntimo, concordo com sua fala, com a dificuldade de se encontrar saídas para essas mulheres 

na sociedade de classes tal qual estruturada historicamente no país. Não expresso, porém, essa 

opinião com palavras, pois nesse cenário interessava muito mais uma postura de resistência e 

apoio do que de lamento de minha parte. Na sequência, Cecília ficou um bom tempo contando 

novamente sua história de rua, de quanto tempo foi obrigada a viver nessa situação para se 

proteger do agressor que a perseguia. Ela, junto com dois filhos pequenos, foi encontrar sua 

segurança somente na ocupação onde mora até hoje. Já esteve em um Centro de Acolhida 

Especial para mulheres com filhos, mas não se sentiu devidamente protegida no lugar. Pelo 

contrário, de acordo com a narrativa, sua presença representava uma ameaça aos olhos das 

funcionárias. Falou sobre o episódio da violência sofrida pelo agressor na frente do 

equipamento, quando o mesmo a esperou e acertou-lhe facadas que estão marcadas ainda hoje 

no seu rosto, nas suas mãos. O processo de ida ao hospital na ocasião foi por conta própria, 

por não haver suporte da equipe do centro de acolhida para acompanhá-la e dar o apoio 

necessário. Nesse dia ela contou toda sua história, a sua luta para enfrentar a situação de 

agressão, e reforçou novamente que foi na rua que encontrou proteção, pois em todos os 

outros lugares onde estivesse, o agressor a encontraria e agiria da mesma forma. A agressão 

com facadas aconteceu em frente ao centro de acolhida em questão; Cecília conta que também 

foi à delegacia fazer o Boletim de Ocorrência sozinha, pois ninguém a queria acompanhar. 

Relata ainda que a equipe alegou que as câmeras de segurança do equipamento estavam 

queimadas no momento da agressão e que, segundo conta, as técnicas ficaram aliviadas 

depois que ela foi embora do serviço, pois sua presença representava uma ameaça, uma vez 

que o ex-companheiro poderia retornar em qualquer momento.  

Assim como Cecília, muitas mulheres acabam tendo a rua como o único lugar de 

proteção contra a violência doméstica, seja do companheiro, do filho, do pai... Dizemos que 

elas “escolhem” a violência que vão sofrer: se é dentro de casa, se é na rua, ou nos Centros de 

Acolhida, quando recebidas. Como se vê, as escolhas são poucas, e sempre marcadas com a 

cicatriz de atos que ferem o corpo e a mente. Diante desta constatação nos questionamos: O 

que significa ter a rua como único espaço de acolhimento para essas mulheres em termos 
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afetivos? O centro dessa questão está eminentemente marcado por histórias de mulheres que 

passaram por uma sucessão de violências em suas vidas. Essa realidade acentua a pressão da 

máquina de triturar sonhos do Estado na subjetividade feminina. O ápice da desigualdade está 

encarcerado nos corpos das moradoras de rua. A desigualdade de gênero, que as leva a 

encontrar a rua como a proteção contra ameaças de agressores; e a de classe, que propõe como 

saída apenas uma outra possibilidade de violência. E que mesmo assim é extremamente 

opressora e ceifadora da potencialidade de a mulher voltar a sonhar a si mesma, como 

reconhecemos no depoimento de uma entrevistada pelo SP Invisível: Aí chega a noite e eu 

não durmo, fico encolhida com medo de alguém vir tentar me violentar, me espancar ou me 

matar. Mulher é muito frágil na rua, tinha que ter mais acompanhamento.
30

 Por isso 

ressaltamos a importância da pesquisa se orientar pelas virtudes da cautela, que nos 

permitiram olhar para além das políticas públicas de proteção, mas para a vivência real da rua. 

Que favoreceu a criação de diálogos nos quais essa realidade fosse exposta, e ainda, 

possibilitou presenciar cenas em que as mulheres vítimas de violência encontraram proteção 

social longe da tutela do Estado. Em termos afetivos podemos olhar para essa situação como 

uma rede emaranhada de afetos tristes e alegres; assim como nas outras unidades de análise, 

que expõem um conjunto complexo de contradições. É debaixo do viaduto que a vítima da 

violência doméstica, humilhada e machucada, encontra o cuidado que lhe falta na família, na 

política. Embora neste espaço elas também provavelmente viverão outras violências, o 

acolhimento que se encontra na rua é vivido no coletivo. No momento em que elas se 

permitem sentar juntas para falar sobre essa realidade pregressa à situação atual, já estamos 

construindo uma nova maneira de olhar para a ferida aberta no corpo dessa mulher. Quando 

Carolina Maria, por exemplo, doa seu colchão à Elisa, que chega lesionada na ocupação. 

Quando as mulheres se olham umas nas outras e reconhecem nos corpos presentes de cada 

uma delas, um passado comum, como disse Irene no nosso grupo do whatsapp: “Pois é mana, 

então você fala pra mim olhando no espelho”; é nesses momentos que encontramos fissuras 

abertas para novas configurações de existir neste lugar, outros arranjos que possam sustentar 

esse corpo feminino. Quando se permite que elas falem sobre suas feridas, o acesso para um 

conhecimento mais adequado da dor pode ocorrer. Das feridas abertas, na rua também se 

tecem fissuras de alegrias, uma vez que: 

 

                                                 
30

 Disponível em: 

https://www.facebook.com/spinvisivel/photos/a.598272883590717/2600957639988888/?type=3&theater. 

Acesso em 15 jan 2020. 

https://www.facebook.com/spinvisivel/photos/a.598272883590717/2600957639988888/?type=3&theater
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Resulta do capítulo 7 da Ética IV que a ajuda repousa sobre uma relação de 

conveniência (convenientia) entre as coisas e testemunha uma concordância 

da natureza delas. Ela pressupõe, portanto, a presença de características 

comuns aos indivíduos. É verdade que essa observação vale, em uma certa 

medida, para todos os afetos. Sua condição de possibilidade reside, com 

efeito, na existência de um mínimo de propriedades comuns às potências de 

agir das coisas, sem a qual elas não poderiam afetar-se umas às outras 

(JAQUET, 2011, p.143). 

 

Como afirma a autora, não basta a simples aglomeração de indivíduos num grupo, mas 

a experiência que ocorre no coletivo comum, uma relação de concordância da natureza capaz 

de provocar uma mudança em termos de compreensão das causas adequadas, favorecendo o 

desabrochar de mais alegria. Quando se encontram para falar dessas experiências vividas 

juntas, esses encontros podem indicar a superação de um ciclo de violências e escavar mais 

aberturas para que se somem, às pequenas alegrias, outras maiores. Por mais que elas venham 

a sofrer novas dores, a antiga situação de violência doméstica não se perpetuou, ao menos 

entre algumas, como Cecília, para quem os encontros com outras mulheres, com coletivos, 

possibilitaram que ela avançasse na luta pela garantia de seus direitos e dos direitos de suas 

companheiras. Na rua, agora, essa mulher é capaz de reorganizar sua história no coletivo. 

Outras perspectivas surgem na sua realidade que se constitui também em meio a novas 

violências e diminuição de potência. Por isso, são postos em debate durante toda nossa análise 

os pares de opostos que habitam o cotidiano da rua: alegria/tristeza, público/privado 

potência/padecimento. Não enquanto dicotomias, mas enquanto unidades de opostos que 

convivem nesse cenário urbano e se somam aos redemoinhos afetivos criando as redes de uma 

totalidade contraditória.  
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Figura 6- “Com Jesus venço até Chuck Norris”: Cena de reunião no CISARTE.  

 

Ainda nesse sentido analisamos a seguir as violências de gênero sofridas pelas 

mulheres por seus companheiros, mas também por parte de outras mulheres na mesma 

situação de rua. Essa terceira unidade de sentido nos revela as artimanhas mais sutis e também 

os jogos mais duros do patriarcado nesse cenário.  

 

4.3.  Gênero e patriarcado: as violências entre si. 

 

Esse ciclo de violências foi muito presente durante o percurso do trabalho. Há no 

cotidiano da vida na rua uma série de relações de poder que ferem o foro íntimo da mulher, 

um encadeamento de vínculos truculentos provenientes principalmente de dois campos de 

batalha: elas contra elas e os seus companheiros contra elas. 

Muitas vezes me deparei com situações ceifadoras no sentido de pensar na 

possibilidade de uma vida mais justa e saudável nesse cenário. Há muita briga, por muitos e 

diferentes motivos. Existe uma separação e um conjunto de relações perversas que também 

habitam as suas maneiras de lidar com suas companheiras próximas. Essa rivalidade 

implantada de forma precisa pela lógica patriarcal se efetiva no comportamento de muitas no 
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dia a dia. Não apenas as moradoras de rua, diga-se. Não foram raras as vezes em que 

presenciei discussão, brigas, conflitos por conta de acusações diversas. Um exemplo talvez 

eminente desses conflitos foi o dia de nosso chá de bebês relatado anteriormente, onde 

ficaram evidentes tantas confusões e atritos ao ponto de pegar fogo num barraco, 

representando simbolicamente o resultado de uma sucessão de demandas que estavam 

literalmente explodindo naquela situação. Essa inimizade histórica entre as mulheres não é 

gratuita e inerente à natureza feminina, mas sim uma estratégia muito bem planejada e 

instituída culturalmente por uma sociedade patriarcal, na qual a união das mulheres representa 

uma ameaça ao poder vigente. Uma vez que são portadoras da vida e da morte (nos casos de 

aborto); essa força amedrontava a sociedade de classes capitalista emergente, que precisava 

do corpo da mulher para reproduzir mão de obra. O trabalho de reprodução da vida, 

invisibilizado, contido e amedrontado dentro de casa foi uma das maneiras de conter a 

potência e criar densas rivalidades entre elas, contribuindo com uma desarticulação da força 

feminina no mundo ocidental. Quem nunca ouviu, por exemplo, frases como: “Mulher é tudo 

fofoqueira”; “Mulher se arruma pra outra mulher”; ditados que reiteram a força da disputa 

entre pessoas do gênero feminino. Essa construção ideológica foi produzida historicamente 

pela dominação patriarcal que: 

... se caracteriza pelas coordenações de ações e emoções que fazem de nossa 

vida cotidiana um modo de coexistência que valoriza a guerra, a competição, 

a luta, as hierarquias, a autoridade, o poder, a procriação, o crescimento, a 

apropriação de recursos e a justificação racional do controle e da dominação 

dos outros por meio da apropriação da verdade. (MATURANA; VERDEN-

ZÖLLER, 2009, p.17).  

 

Na lógica patriarcal, a competição é posta enquanto determinante nas relações 

humanas, criando a sensação de que é apenas por meio de disputas que se consegue um lugar 

ao sol na sociedade. Esse modo de viver permeia as relações humanas em todos os níveis, 

inclusive de modo violento entre as próprias mulheres, que, de maneira geral veem-se, 

sobretudo enquanto competidoras; a outra é olhada como rival, como uma ameaça ao seu 

próprio direito de existir, uma vez que no bojo da estrutura patriarcal encontramos a guerra 

como expressão máxima das disputas e força primordial que impulsiona o viver.  

Essas competições, picuinhas e inimizades, propositalmente provocadas, intensificam-

se na rua, pois quando tudo falta, um prato de comida ou um chuveiro quente para o banho 

viram motivos de disputa, como vemos na cena que se apresenta: 

Junho 2019 
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Chego ao viaduto para mais um dia de luta com Amor. Entrego uma mala com 

doações de roupas masculinas para Machado, um dos organizadores do espaço. Ele diz como 

fará para dividir os itens sem dar confusão. Confio. Vou convidar as mulheres para participar 

da oficina.  

Encontro duas mulheres sentadas em um sofá do lado de fora da tenda. Elas estavam 

com os cabelos trançados, ficamos conversando sobre essa arte de trançar cabelos afros com 

linhas. Lancei a ideia de fazermos um “dia da beleza” com as mulheres do espaço, elas 

gostaram. O filho de uma delas chegou e veio contar que havia feito sucesso na escola com a 

arte que aprendeu com a gente um dia que o ensinei a fazer um olho de Deus. Maya também 

passou por ali, veio logo perguntando da oficina, e foi comigo ajudar a montar as mesas. O 

companheiro de Adélia passou e disse que iria chamá-la também. Em seguida chega Adélia 

com o pequeno Carlos para pintar. Hoje ela estava mais tranquila, tinha ido ao médico e está 

tudo caminhando bem com sua gestação. Mostrei os moldes novos que havia levado, com 

desenhos diferentes, elas gostaram bastante. Maria também chegou para participar, escolheu 

um desenho e começou a pintura no seu tecido. Maya e Adélia terminaram os desenhos que 

tinham iniciado nas oficinas anteriores. Passaram mais algumas mulheres pela mesa das artes, 

umas curiosas, outras mais tímidas. Conversaram, falaram um pouco da vida, dos motivos de 

não ficarem para a oficina, e se foram. Algumas não ficam porque não querem mesmo, e tudo 

bem também. Outras porque têm filhos muito pequenos, de colo, o que dificulta a participação 

em atividades como essas. Novamente sinto a necessidade de outras pessoas para ajudar nesse 

trabalho, para ficar cuidando das crianças para que as mães possam ficar mais à vontade. Em 

alguns momentos brinquei um pouco com duas das crianças que estavam ali, ambas com 

idades por volta de 4/5 anos. Mas fica difícil porque as mulheres também precisam de minha 

atenção, para ajudar nas pinturas, para encontrar algum material que precisam, para contar 

alguma história...  

Em determinado instante, Virgínia contou que Hilda foi embora da ocupação porque 

brigou no espaço, bateu em uma senhora por causa de doação. Penso que pode ter ocorrido 

isso, mas também sei que não é somente por conta da briga que ela deixou a rua para ir para 

uma casa, com sua família. Mesmo porque o que não faltou Hilda fazer ali naquele espaço 

durante todo o tempo em que esteve lá foi brigar, diariamente. Por conta de doação, de 

educação de sua filha, e de outros motivos. No final da atividade chegou mais uma senhora, 

sentou-se comigo e com Virgínia, as outras já haviam saído. Encerramos a oficina numa 

conversa boa, falando de pescaria, de vida no mato. Depois as duas ficaram comentando sobre 

o caso da Bíblia que encontraram enterrada de ponta cabeça perto de uma maloca dali. Ambas 
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são religiosas e ficaram elucubrando sobre o assunto. Encerramos a oficina, elas foram 

embora juntas conversando.  

Sinto que o objetivo da luta é bem essa dinâmica que vem acontecendo, de um 

momento em que as mulheres se encontram, sentam, conversam, passam, vão embora, ficam.  

Isso é uma pequena mudança nas formas de elas se relacionarem entre si, já que são raras as 

oportunidades que possuem para criar esses espaços. 

Nesse relato de uma de nossas oficinas notamos a visceralidade com que as relações 

entre as mulheres vão se dando no cotidiano da ocupação. Uma que vai embora porque briga 

por causa de doação; outras que se entendem quando se juntam para criar arte, desenhar, 

pintar. A riqueza desses encontros reside justamente em acirrar as contradições presentes nas 

vidas de rua. As fofocas, as picuinhas, as intrigas e os entendimentos se acentuam no 

momento em que elas podem estar juntas para desfazer o nó que as acompanha desde que o 

mundo é do patriarcado. A imagem abaixo foi tirada neste dia da pintura que Maya fez 

durante a oficina.  
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Figura 7- Cena de um dia de pintura na ocupação. 

 

 

Ressaltada essa realidade convém debruçarmo-nos igualmente para os ataques 

cotidianos que essas mulheres sofrem de seus companheiros nas ruas, nas malocas. A 

violência de gênero é uma constante nas suas trajetórias. Algumas, inclusive, desde o período 

em que saem de suas casas devido à violência já pregressa à rua (como vimos acima), 

mostrando como as unidades de sentido aqui analisadas enfatizam as unidades de contrários já 

mencionadas como alegria/tristeza; público/privado; potência/padecimento e estão atreladas 

aos princípios metodológicos trazidos no início do trabalho por contribuírem com uma visão 

comprometida e cautelosa da situação. Vemos na sequência do diário de campo envolvendo 

uma vivência com o Teatro do Oprimido de que modo essa afirmativa se consolida:  
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Teatro do oprimido – 26/07/2019  

 

Nesse dia realizamos, junto com o coletivo Garoa, uma vivência com teatro do 

oprimido para mulheres da ocupação Tia Estela. O evento havia sido marcado há um mês, 

tendo como mote uma roda de conversa regada a chás e biscoitos. Incialmente não toquei na 

proposta do teatro por não saber se haveria a confirmação das mulheres do coletivo, apenas 

informei Clarice de que seria possível que ocorresse uma intervenção teatral. Comuniquei-me 

com Rosa e Clarice pelo whatsapp para lembrá-las do evento e ajudar a mobilizar outras 

mulheres da ocupação. Cheguei por volta das cinco horas e comecei a organizar nosso 

encontro. Fui ao barraco de Clarice, ao bar de Rosa, para convidar e pedir ajuda para chamar 

outras mulheres. Também conversei com algumas que passavam e convidei. Nesse momento, 

com a participação do coletivo confirmada, já podia falar sobre o teatro, para ficar mais 

interessante a nossa conversa. Fui ver Maya, que tem 15 anos, participava de nossa Luta com 

Amor e que está recém-parida. Havia uma semana que tinha dado à luz a um menino, de parto 

normal, e passava bem. Ela e seu bebê, que já começa a crescer ali naquela situação precária, 

bem na esquina do viaduto, onde passam muitos carros, debaixo de um barraco improvisado 

com madeirite. Ela contou do parto, que estava feliz de ter sido normal, pois a previsão era de 

cesariana. Lembrou-se do evento que tínhamos marcado para hoje e disse que estava 

esperando minha visita, pois sabia que eu estaria na ocupação. Penso no vínculo que 

formamos, na importância que nosso trabalho tem para algumas das meninas/mulheres ali 

debaixo daquele viaduto e novamente nas virtudes da cautela que trouxemos no início deste 

texto, que nos permitem criar essa relação mais próxima, por dentro dos afetos. Despeço-me e 

volto a organizar o evento. As duas mulheres do coletivo de teatro chegam. Começo a 

preparar o chá, a arrumar a mesa. Tivemos a ideia de colocar as mesas com os comes e bebes 

bem à frente de onde seria a vivência, pois assim elas chegariam para a “boca de rango” e 

aproveitaríamos o momento para reforçar o convite. A estratégia funcionou. Aos poucos, 

haviam algumas mulheres sentadas em roda, comendo, conversando. Uma delas, Maria de 

Lourdes começou a contar sobre a sua situação, relatou algumas partes de sua história de vida 

e terminou contando sobre o trabalho que havia feito aquele dia na casa de uma senhora. 

Tinha chegado ao trabalho às seis da manhã, em uma casa enorme, praticamente abandonada, 

que a mulher iria colocar à venda. Contou que passou o dia todo limpando a casa sem almoço 

pelo valor inicialmente combinado de R$60,00. Mesmo assim, ao final do expediente, a 

mulher lhe paga somente R$ 10,00 alegando que está sem dinheiro e que é para ela voltar 

amanhã. Lembrando que o transporte público em São Paulo custava no momento R$ 4,20. 
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Maria de Lourdes estava revoltada, não sem razão, seu corpo de mulher negra revivendo uma 

condição escravizada de trabalho.  

Demos início à vivência, tínhamos 10 mulheres participando, Juliana e Verônica, 

curingas
31

 (do coletivo) começaram com alguns exercícios corporais, e passaram para as 

práticas de encenação, improviso... Chamou-me a atenção a participação das mulheres da 

ocupação, todas engajadas, fazendo, respondendo mesmo que com um pouco de vergonha, 

aos comandos das facilitadoras do teatro. Foi realmente bonito de ver como elas podiam se 

soltar, como entraram na brincadeira, livres, fluidas e fortes. Fizemos as cenas de oprimidos e 

opressores sugeridas e, finalmente, foi proposto que pegássemos uma das histórias de 

opressão que surgiram no grupo para encenar. A história escolhida tratava do tema do 

machismo, comum a todas. Falava da relação de posse, domínio e controle que o companheiro 

de Clarice exercia sobre ela, buscando controlar com quem ela pode ou não conversar, tanto 

nas relações presenciais quanto virtuais. Fizemos a encenação algumas vezes, representando 

Clarice e seu companheiro. Foi ficando claro, ao mesmo tempo, o quanto outras mulheres ali 

passavam pela mesma situação, o quanto que existe também de amizade e companheirismo, 

por uma compreender e saber das violências que as outras sofrem todos os dias, por estarem 

juntas no cotidiano e naquele momento, rindo, encenando, sendo cúmplices de uma realidade 

que é comum a todas. Ainda foi colocada em pauta a discussão sobre a vergonha que algumas 

mulheres sentem por terem de compartilhar o único chuveiro quente que atualmente funciona 

na ocupação com outras que mal conhecem, por ser um momento de grande intimidade. Um 

assunto com o qual ainda não havia me deparado no espaço. Esse campo de sensibilidade foi 

importante para trazer para a cena outra pauta até então não verbalizada de modo tão explícito 

que é o uso do único chuveiro quente de uma ocupação que conta, em média com 50 

mulheres. O que é motivo de revolta por parte de algumas. Sem se prolongar nesta discussão 

para não fugir do tema, importa, porém, salientar que a antítese público/privado fica 

acentuada neste momento, e mostra que estar em situação de rua ou de ocupação não significa 

que a mulher não tenha o direito à intimidade quando se trata de cuidar de sua saúde e higiene 

pessoal.   

 Aos poucos, o grupo foi se dispersando, as mães com crianças mais novas foram indo 

embora. No final havia umas cinco mulheres no encontro, fizemos o fechamento de nossa 

vivência, Clarice disse que para ela o teatro foi um grande desabafo. Na realidade, ele surgiu 

de sua demanda, pois foi justamente ela que, inicialmente, pediu para que falássemos sobre 

                                                 
31

 Curinga: no teatro do oprimido é a denominação que se dá à pessoa que conduz as vivências e propõe 

os jogos teatrais. 
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violência doméstica e machismo no nosso próximo encontro. O teatro do oprimido mobilizou 

muitos afetos, após esse dia ainda falamos sobre as cenas em encontros posteriores debaixo do 

viaduto. Até hoje as mulheres se lembram do nosso encontro, como uma potente criação de 

campos de sensibilidade para os afetos que ficaram marcados em seu corpo memorioso. 

Lembrando-se sempre do cuidado para que essa imersão seja acompanhada depois, em 

encontros pontuais.  

A despeito da força das alegrias que buscamos encontrar neste trabalho, não nos 

abstemos de entrar no jugo das alegrias passivas e dos afetos tristes, que embotam a potência 

de agir e contribuem com o esfacelamento da energia feminina neste contexto de usura e 

agressão continuadas.  No encontro com o teatro do oprimido, que já havia sido iniciado com 

o pedido de uma das moradoras para abordar o tema do machismo e da violência, todo o jogo 

se desenvolveu em torno desta realidade, que naquele momento foi compartilhada entre elas. 

Foi uma oportunidade de criar um campo de sensibilidade para que elas pudessem expressar a 

opressão que algumas vivem com seus companheiros.  Houve também ocasiões em que foi 

possível ouvir a agressão do homem contra a mulher dentro do barraco, sem poder interferir, 

dada a complexidade da situação no momento de sua ocorrência. 

 

4.3.1. “Mero incidente corriqueiro, ser mulher a vida inteira”
32

: Como sair da sina. 

 

Com muito amor, alguma leveza e, sem dúvida, com um anseio profundo 

Vamos também sentar-nos juntos 

Vamos arrebentar todas as cordas 

Vamos fazer todas as estacas voar... 

Clarissa Pinkola Estés 

 

Nos parágrafos anteriores trouxemos cenas e reflexões em torno da violência diária 

sofrida pelas mulheres nas ruas, por parte de outras que com elas convivem e de seus 

companheiros também. Por isso interessa-nos nesse momento analisar do ponto de vista da 

perspectiva feminista como enxergamos essas ocorrências e de que forma a literatura utilizada 

aqui pode nos auxiliar nesse processo. Falamos a respeito da questão da população em 

situação de rua, de como me inseri nesse terreno tão vasto e rico de investigação e a 

                                                 
32

 Minha beleza não é efêmera Como o que eu vejo Em bancas por aí Minha natureza É mais que estampa É um 

belo samba Que ainda está por vir... Bobagem pouca Besteira Recíproca nula A gente espera Mero incidente 

Corriqueiro Ser mulher A vida inteira... Trecho de música de Céu – cantora e compositora brasileira. 
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perspectiva teórico-metodológica que traz o afeto de alegria como o grande condutor do 

trabalho de campo e da exposição do mesmo neste texto. Quem lê pode, no entanto, estar se 

questionado o porquê da questão de gênero ter vindo de modo tão singular e tão intenso nesse 

trabalho. Considerando-se que ele não flerta com a perspectiva de neutralidade e 

imparcialidade no âmbito das ciências humanas, fica claro que uma das respostas mais fáceis 

e visíveis reside no fato de que o corpo que escreve esse texto é também um corpo feminino. 

E também passa e passou por diferentes situações nas quais a sociedade faz questão de 

oprimir apenas pelo fato de ser mulher. É claro que não me comparo, nem remotamente, com 

uma mulher pobre, negra, moradora de rua. São claras e visíveis as nossas distâncias sociais.  

Porém, tanto a minha própria condição de gênero quanto, como já exposto na 

introdução, a presença de Teresa nas ruas de minha casa no interior de São Paulo, levaram-me 

inevitavelmente a dar mais atenção à existência feminina nesse lugar. Foi também o chamado 

delas, que em muitos momentos, como já apontado, me trouxeram as suas queixas, 

relacionadas especificamente com essa questão. É preciso ainda neste momento, pontuar o 

que compreendemos aqui por relações patriarcais, posto que, é no esteio desse modelo social 

que as mulheres são historicamente subjugadas e colocadas à margem, numa posição 

completamente desfavorável à sua autonomia. A referência ao termo patriarcal está 

fundamentada nos estudos de Maturana (2009), que fez uma análise profunda a respeito do 

surgimento da sociedade baseada em sistemas de competição e dominação e consequentes 

dicotomias entre o que se considera por um lado positivo e por outro negativo; bom/mal, 

cindindo ademais, razão/emoção, corpo/mente e tantas outras oposições presentes no mundo 

ocidental que possuem implícito um juízo de valor. O autor sugere em seus estudos que, 

anterior à herança patriarcal das sociedades europeias, houve um período em que a história foi 

vivida de acordo com a cultura matrística
33

. Ainda, desde uma perspectiva marxista, 

salientamos que na sociedade matrística, a vida das mulheres era valorizada porque, anterior 

ao período neolítico, em sociedades comunitárias que se constituíam com base na coleta, a 

permanência da existência humana na Terra dependia da capacidade de procriação dos bebês. 

As mulheres eram mais preservadas devido ao seu potencial gerador de vida. E “como a 

morte de um homem adulto não alterava a quantidade de bebês que o bando poderia ter, a 

vida das mulheres era mais protegida” (LESSA, 2012, p.18). E como partimos do pressuposto 

                                                 
33

 Nota-se que o autor utiliza a denominação matrística ao invés de matriarcal. Tal nomenclatura sugere 

que não há, nesse tipo de organização social, uma sobreposição de poder de uns sobre os outros. Matrística não é 

igual matriarcal, este último termo tem implícita a ideia de dominação da mulher sobre o homem; como 

patriarcal implica o privilégio do homem sobre a mulher. Matrística diz respeito a uma cultura na qual tanto 

mulheres quanto homens participam na construção da vida em comum; sem hierarquia.  
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de que a subjetividade humana se constitui na relação entre o trabalho, o modo de produção e 

reprodução de vida, essas sociedades eram compostas por laços mais harmônicos com a 

natureza, mais coletivos, e mais respeitosos para com a vida feminina.  

Naquela cultura não havia indícios da presença de uma dinâmica da propriedade, bem 

como a competição e os desníveis de poder não ganhavam espaço nesse cenário. A relação 

com a natureza e com os ciclos a ela inerentes, como a morte e a vida, a metamorfose dos 

insetos, o fluxo vital da existência incorporava-se também no plano intersubjetivo, no qual as 

particularidades e subjetividades eram construídas junto com os ciclos e o humano era tão 

sagrado quanto à própria divindade que reverenciava. De acordo com o estudo do 

neurobiólogo chileno, trata-se de povos que viviam na Europa entre sete e cinco mil anos 

antes de Cristo. Cabe, ademais, salientar, que essas transformações sociais não foram fruto de 

um valor moral de indivíduos que habitaram o mundo anterior à sociedade de classes, mas 

essa organização social está relacionada diretamente com as condições materiais da 

existência, das formas de produção, consumo e reprodução da vida, como bem indica Lessa 

(2012, p.19): “Mas isso não acontecia porque os ‘selvagens’ eram bons e, nós, os 

‘civilizados’, somos maus; nem porque os indivíduos primitivos eram moralmente mais 

elevados”. Essa mudança deu-se, sobretudo, com a revolução neolítica (agrícola) e, junto com 

ela, muitas transformações nas formas de se relacionar uns com os outros, com o Todo, com a 

Natureza. Que fique, portanto, claro, que quando fazemos menção ao termo patriarcal neste 

trabalho, estamos falando de uma construção histórica que produziu uma sociedade que 

oprime, escraviza, dilacera a mulher. Como registramos em tantos momentos nesta pesquisa, 

como se vê na sequência:  

 

Cenas de um cotidiano na ocupação 

 

Como já citado, em setembro de 2018 realizamos um chá de bebê coletivo que 

envolveu a Ocupação Tia Estela e outra ocupação vizinha, a Ocupação Fábrica que fica 

próxima. Muitas pessoas que vivem na Fábrica frequentam o Espaço Tia Estela, por haver ali 

melhor infraestrutura e também participam das atividades culturais que ocorrem 

frequentemente. Decidimos juntar as duas neste evento, pois sabíamos da demanda das 

mulheres de lá também. Farei agora o relato deste evento, desde os preparativos até a oficina 

seguinte ao dia do evento, de modo a trazer uma visão mais global do que tratamos por aqui. 
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Antes 

Chego à casa exausta depois de semanas correndo atrás de doações e de um dia todo 

nos preparativos para o chá de bebê coletivo das ocupações. Hoje confeccionamos durante a 

oficina as lembranças que serão distribuídas para as pessoas convidadas do evento. Em torno 

desse movimento, apresenta-se a vida que pisa nos corações de quem vive essa realidade nos 

seus cotidianos. Ao chegar à ocupação logo me deparo com mais uma briga entre Virgínia, 

Adélia e Jane. Primeiro as duas contam sobre o acontecido, a versão delas, claro. Dizem que 

Virgínia ameaçou Jane com um facão, dizendo que iria matá-la. E que provavelmente essa 

atitude decorre do estado em que Virgínia estava, alcoolizada e, segundo contam, talvez sob 

efeito de cocaína também. Ouço, converso, busco entender melhor, e também expor a elas que 

Virgínia não é uma pessoa ruim, que não devemos tomá-la por essa atitude apenas. Em um 

dado momento, consigo me aproximar de Virgínia, que foi expulsa junto com seu 

companheiro do barraco e está ficando temporariamente agora em um colchão em meio ao 

pátio do espaço. Sento-me junto dela e ela já me questiona qual a história que ouvi. Digo 

sucintamente, pra evitar maiores conflitos. Ela conta a sua versão, que realmente tomou o 

facão e ameaçou a outra mulher, mas que isso foi após muitas provocações ouvidas e sentidas 

ao longo de muito tempo. Relata como foi expulsa da sua maloca, sob ameaças, durante a 

manhã, de forma violenta por uma outra mulher que também vive ali e tem uma posição de 

liderança. Sua aparência é de desgaste, cansaço. Conta que já arrumou outro lugar para ir com 

o companheiro. E que durante a confusão indagou para as outras mulheres a sua situação, 

colocando em questão a sua idade, de uma senhora de mais de cinquenta anos em 

contraposição a das outras, bem mais jovens que ela. Conversamos um pouco, demos um 

abraço e fui fazer a correria da oficina. Convidamos as mulheres da outra ocupação para 

participar da atividade, algumas foram, outras não. Todas estão muito empolgadas com o 

evento de amanhã. Durante a oficina conversamos muito, foi um momento bem produtivo, 

com algumas boas conversas, e também com a presença de rivalidades entre outras. Durante a 

oficina Adélia comenta: “Eu queria que tivesse só a gente fazendo essa oficina, tem umas aqui 

que nem deveriam participar”. Contesto, não consigo e não posso deixar passar uma 

afirmação dessa natureza. Percebo nesses movimentos posturas infantis, de brigas pequenas, 

de provocações. Isso se evidencia quando Adélia chama a mim e a outras manas que são do 

coletivo de “tias”. Ela é mais velha do que nós, mãe de oito filhos, mas mesmo assim nos vê 

como suas tias. A oficina durou em torno de duas horas. Ao final todas estavam muito 

cansadas, apesar de o trabalho ter valido muito a pena, pelo efeito estético que um pouco de 

cor e arte traz para o espaço. Volto para casa cansada, mas feliz com o que estamos 



120 

  

construindo. Principalmente por termos arrecadado muita coisa para o evento e poder, de fato, 

ter alguma utilidade para aquelas mulheres que provavelmente não teriam o amparo desses 

itens de bebês não fosse a nossa luta e o nosso empenho durante essas últimas semanas. Todas 

as contradições possíveis se evidenciam nesse espaço. 

Durante 

Esse não foi um registro muito tranquilo de se fazer, devido à tamanha confusão que 

ocorreu no dia do evento, que não foi nem um pouco pacato. É preciso admitir, antes de tudo, 

que foi nítido perceber o meu lugar do privilégio, por mais que saiba da pobreza que se coloca 

para elas, naquele dia eu tive uma noção muito mais sólida naquele lugar. Houve muita briga 

por doações, a quantidade de mulheres que apareceu no dia foi maior, como acontece 

eventualmente nesses momentos. Apesar de termos feito uma lista com os nomes das mães e 

as idades das crianças, algumas outras mulheres que ficaram sabendo do evento apareciam, 

pegavam itens que estavam separados e saíam. E nós tínhamos uma equipe frágil, com poucas 

pessoas ajudando. A luta por um sabonete, por um shampoo é também a luta pela dignidade 

de seus recém-nascidos, e elas roubam umas das outras porque precisam e porque o que 

conseguimos arrecadar, apesar de ter sido muita coisa, não foi suficiente para suprir essas 

faltas que não são só pontuais, são históricas, desde a origem de uma sociedade colonial e 

escravocrata pautada em relações de violência. O que propusemos nesse evento foi um grande 

desafio e um grande aprendizado para todas nós.  

Em meio à confusão conseguimos fazer uma roda de mulheres, não muito bem 

organizada, mas importante para algumas que se fixaram e prestaram muita atenção nas falas 

de amigas que trabalham com doulagem, puerpério, e que são mães também. É visível a 

necessidade da escuta ético-política que elas possuem, muitas já perderam filhos e nunca 

tiveram espaço para falar sobre essa dor; outras queriam compartilhar o orgulho que sentem 

por terem tido três filhas, “todas sem corte”, ou seja, de parto normal. Também contamos com 

a presença de parceiras do coletivo “mães na roda”, que confeccionaram slings
34

 e fizeram 

uma oficina para nós. Enquanto separávamos as doações, conversávamos sobre parto, 

gestação, separávamos brigas, um barraco da ocupação pega fogo. Penso que foi um momento 

muito simbólico, no qual o auge do caos se materializou no espaço. O fogo foi apagado sem 

muita demora, mas o susto não... 

                                                 
34

 Slings são grandes pedaços de tecido feitos para carregar bebês, de modo que as mãos do adulto que o 

leva fiquem livres. Como um “canguru”.  
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Esse dia foi um dos momentos em que mais vi a presença da pobreza, das 

necessidades escancaradas, da luta entre si por um pacote de fraldas, por um pedaço de bolo, 

que são fruto de desigualdade, descaso, violência.  

Depois  

Convidei as mulheres da Ocupação Fábrica para participar de nossa oficina de porta 

retratos. Uma delas havia perdido o bebê naquela semana, entreguei a fotografia para uma 

amiga dela passar para a mãe, que ainda está hospitalizada. Essas fotografias foram tiradas 

por uma amiga no dia do Chá de bebê. Fiquei em dúvida a respeito de entregar ou não essa 

lembrança, mas a mulher disse que gostaria sim de lhe dar. 

Encontrei duas das gestantes, ficamos conversando um tempo sobre o chá de bebê, as 

confusões que aconteceram durante, e algumas que ainda rolaram depois, quando elas 

tentaram trocar coisas entre elas. Disseram que o evento deveria ter sido fechado, somente 

para as mães, porque entraram muitas mulheres que não estavam gestantes e pegaram muitas 

coisas para vender, roupinhas novas de bebês... Mas em meio a uma ocupação é bem difícil 

esse controle, comentamos que não dá pra fazer evento fechado nesse espaço que é de todas. 

Apesar desses embaraços, elas afirmaram que foi muito bom o evento, e que ficará marcado 

como uma boa lembrança. Tarsila se envaidece da pintura que fez em sua barriga, ela, que 

pariu duas filhas de parto normal sem nenhum corte, e pintou um unicórnio em sua barriga no 

dia do evento “Porque as mulheres tavam tudo pedindo florzinha, borboletinha, eu quis logo 

meter um unicórnio, pra ficar na moda”. 

Arrumei o espaço da oficina, disse que só entregaria as fotografias se elas viessem 

participar da oficina de porta retratos. Apenas quatro mulheres participaram (das 15), uma 

delas era filha de uma gestante, que não pôde ir. Os porta retratos ficaram bastante coloridos, 

foi bonito e potente a ver presença da arte, o reconhecimento e o olhar de carinho delas para 

as fotos com as barrigas pintadas, com os filhos. 

Adélia e Jane estavam brigadas novamente. Segundo contou Adélia, o motivo da briga 

foi por conta de episódio envolvendo seu “companheiro”, que estava embriagado e acabou 

tendo um desentendimento com o de Jane, Machado, que ocupa uma posição de liderança no 

espaço. Adélia disse que estava bem triste, porque Jane não estava falando com ela, nem com 

Carlos, seu filho de dois anos, que é bastante apegado à outra mulher. Disse que hoje não 

pôde ir à consulta do pré-natal, pois não teve com quem deixar o pequeno, uma vez que Jane é 

quem dá essa força para ela. O pai não entra nesses momentos, é sempre curioso observar 

isso. O peso que cai em cima da mulher, da mãe. Em meio à oficina, elas trocaram algumas 

palavras e risadas, o clima do momento é importante para isso, diminuir as distâncias entre 
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elas, entre nós. Ao final fui à busca daquelas que não tinham ido para entregar-lhes as fotos, 

encontrei algumas e deixei as que não encontrei com duas mulheres que se encarregaram de 

dar as imagens às outras. É gratificante ver a facilidade com que elas puderam fazer os seus  

porta-retratos e a beleza que um pouco de arte e brilho pode dar para esse lugar, onde a vida 

pulsa, mas também pesa, e às vezes cede. A ocupação (Fábrica) está com ordem de despejo, a 

reintegração está marcada ao final do mês. Volto para casa feliz, mas cansada. É muito bom 

estar ali, ver as crianças crescendo, mas me pergunto em quais condições? Ver as mulheres 

pintando, mas sofrendo muito nos seus cotidianos. Às vezes sinto que não há muita 

possibilidade de mudanças mais consistentes, fazemos o que podemos, é tudo, mas parece 

pouco. Portanto, lutamos nesse cenário com cenas que remetem aos afetos primários 

espinozistas de alegria e tristeza em todo momento. Elas estão juntas, fazem arte, pintam, 

lutam, e brigam e se ofendem ao mesmo tempo.  

 

 

Figura 8- Cena de um momento com muita afetação.   

 

Como sair da sina? 

 

Diante desses afetos, memórias e experiências, passei a buscar referências na literatura 

que pudessem me auxiliar nesse processo de pesquisa. Consideramos uma literatura que não 

tratasse das questões femininas como mera reprodução de um padrão (im)posto 
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historicamente, mas sim enquanto um lugar que pode e deve ser transformado na sociedade 

ocidental. Como não queremos cair no fatalismo, reiteramos nosso posicionamento marxista 

de que o desenvolvimento da humanidade está atrelado, inevitavelmente, ao desenvolvimento 

das forças produtivas. E, se na atual configuração política, vivemos em um modelo patriarcal, 

as relações que estão postas podem e devem ser transformadas para que habitemos um mundo 

menos desigual em termos de gênero.  

Vale frisar que antes dessa pesquisa não havia entrado na questão por um viés teórico, 

as opressões de gênero sempre foram observadas e sentidas, porém não aprofundadas do 

ponto mais formal. No nosso núcleo de estudos compreendemos a constituição humana como 

fruto de relações sociais, histórica e dialeticamente determinada e as questões de gênero e raça 

não estão separadas desta conjuntura. Uma vez, portanto, que se trata de habitarmos uma 

sociedade de classes inserida num modo de produção capitalista, todas as relações sociais 

estão contaminadas pela lógica do consumo, da propriedade privada e da exploração do corpo 

e da alma humanos. Consideramos que criar uma interseccionalidade classe/raça/gênero é 

fragmentar a compreensão em termos de totalidade dos fenômenos psicossociais, Pois nós 

“conhecemos o jugo do patriarcado junto e amalgamado ao capitalismo, ao colonialismo e, 

logo, ao racismo” (SILVESTRE, 2019, p. 91). Portanto, consideramos que raça e gênero não 

são independentes, mas sim relações de opressão e exploração que interessam profundamente 

aos interesses do capital: 

 
A tese essencial da “teoria unitária” é a de que o feminismo marxista, a 

opressão de gênero e a opressão racial não correspondem a dois sistemas 

autônomos que possuem suas próprias causas particulares: eles passaram a 

ser uma parte integral da sociedade capitalista através de um longo processo 

histórico que dissolveu formas de vida social precedentes. (ARRUZZA, 

2015, p.57) 

 

Por isso encontramos em Saffioti (1976) uma das nossas importantes referências para 

tratar da questão de gênero nesse momento.  A autora se baseia no constructo teórico de Marx 

e Engels para tratar do lugar da mulher na sociedade. No entanto, sua crítica é desde o início, 

contundente.  Saffioti (1976) reitera que nem Marx e nem Engels conseguiram (e nem se 

propuseram) resolver teoricamente o problema da condição feminina. Para ela, as classes 

sociais também são atravessadas pelas questões de gênero e de etnia. Considera a 

interpretação de Engels
35

 economicista, ao associar, por exemplo, a monogamia apenas a 

fatores econômicos.  

                                                 
35

 Engels, F. A origem da família, da propriedade privada e do Estado.  
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Segundo Saffioti (1976), a socialização dos meios de produção é fator primordial, 

porém não determinante da mudança da posição historicamente ocupada pela mulher na 

sociedade. Para além disso, é imprescindível uma transformação de um pensamento patriarcal 

dominante nas sociedades ocidentais que delega à mulher um lugar de menos valia e 

inferioridade em relação aos homens. O modo capitalista de produção, na tentativa perspicaz 

de atenuar as desigualdades e injustiças sociais, sob a roupagem de sociedade de iguais, 

arquitetando uma aparente sensação de justiça e igualdade social, camuflando as mais 

perversas formas de manter sob o jugo de um grande contingente da sociedade, os velhos e 

arraigados padrões de dominação, ocupados por homens, hetero, cis, brancos, mantém no 

devido lugar oprimidos e opressores sob a falácia da livre concorrência e meritocracia.  

 

na defesa de valores real ou supostamente mais altos, [...] faz-se a mais 

completa e racional utilização de critérios irracionais, tais como a debilidade 

física, a instabilidade emocional, e a pequena inteligência femininas, a fim 

de imprimir-se ao trabalho feminino o caráter de subsidiário e tornar a 

mulher o elemento constitutivo por excelência do enorme contingente 

humano diretamente marginalizado das funções produtivas (SAFFIOTTI, 

1976, p.234).  

 

A falsa imagem da incorporação justa e igualitária da mão de obra feminina na 

sociedade de classes institui a ideologia de que a mulher tem o livre arbítrio para escolher 

entre a vida doméstica (casamento) e o trabalho fora do lar, ou ainda, a conjugação de ambos. 

Além do mais, essa justiça parcial teve como propósito, não agudizar as contradições da 

sociedade competitiva, mas atenuar os conflitos de modo a manter, sob a égide da aparente 

igualdade, as relações de dominação masculina em detrimento da liberdade das mulheres. 

Reitera, ainda, que nos países de economia capitalista periférica (como o Brasil), o problema 

da mulher não encontrou nem ao menos o disfarce de justiça social atrelado às esferas da 

utilização da mão de obra feminina, como outrora ocorrera em países “desenvolvidos” como 

França, Inglaterra, Estados Unidos. A autora analisa, ao longo de uma de suas mais completas 

obras (A mulher na sociedade de classes), toda a história do movimento feminista à luz do 

materialismo histórico-dialético. Além do mais nos traz em alguns momentos a força que as 

religiões exercem sobre o domínio do corpo da mulher nas sociedades de economia 

capitalista. O fator religioso, imbuído é claro de uma série de conjuntos, leis e formas de 

conduta, é também uma variável expressiva na determinação da condição feminina. 
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A culpa, o pecado e a perdição: elementos religiosos na instrumentalização do corpo 

feminino 

 

A tradição religiosa evidencia também, por meio de sua posição em relação ao papel 

feminino na sociedade, a questão de classe juntamente com a de gênero. Por meio de uma 

justificativa moral, reitera-se o lugar que a mulher deve ocupar na sociedade de classes que 

passa pelo corpo, principalmente, o feminino. Deste modo, características pejorativamente 

atribuídas às mulheres ao longo da história, tais como: docilidade, meiguice, amorosidade, 

caridade, dentre outras contribuem para manter o status do Outro (BEAUVOIR, 2009) que 

tem como sina o cuidado da casa, a maternidade e a devoção ao homem. As religiões de 

origem cristã, cúmplices do casamento entre o Estado e os modos de produção atuantes, 

auxilia com valores morais aquilo que se quer reiterar numa sociedade de desiguais, de 

injustiças e barbárie, como notamos no discurso do papa Pio XII (1943), no qual declara que: 

Ambos os sexos têm o dever e o direito de cooperar para o bem total da 

sociedade, da pátria, mas está claro que, se o homem é por temperamento 

mais levado a tratar dos negócios externos, dos negócios público, a mulher 

tem, geralmente falando, maior perspicácia, tato mais fino para conhecer e 

resolver os problemas delicados da vida doméstica e familiar, base de toda 

atividade social, o que não tolhe que algumas saibam realmente dar 

demonstração de grande perícia também no capo da atividade pública. (apud 

SAFFIOTTI, 1976, p.102) 

 

Apesar de o discurso pertencer a meados do século passado, enfatizamo-lo neste 

trecho para reiterar que esse mesmo modo de pensamento e julgamento moral ainda está 

presente nos dias correntes, marcando-se assim a força do trabalho eficiente amalgamado pela 

lógica patriarcal. Aqui está implícito que, apesar de delegar à mulher a condição nata e 

instintiva de submetida ao lar e aos afazeres domésticos, "algumas" tinham talento para lidar 

com os negócios públicos. Algumas - aquelas que pertenciam, claro, à camada dominante da 

sociedade. Nessa discussão inclusive, a questão histórica dos movimentos feministas também 

está em pauta. Evidenciando a problemática do feminismo pequeno-burguês, Saffioti (1976) 

defende que foram raros os momentos históricos nos quais as mulheres estiveram, do ponto 

vista estritamente econômico, em pé de igualdade com os homens.  

A citação acima contém uma ideia presente no tempo atual, que é a associação da 

mulher ao lar, ao cuidado, e do homem aos negócios públicos. O que continua sendo reiterado 

assiduamente ainda. Um exemplo incontestável deste posicionamento pode ser visto na 

emblemática reportagem da revista Veja publicada em 2016 referindo-se à primeira dama do 
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presidente interino Michel Temer como “Bela, recatada e do lar?
36

 A reportagem ainda 

enfatizava atributos da esposa de Michel que reiteravam a inferioridade feminina, o status de 

doçura, beleza, fragilidade. Não nos convém aprofundar na análise de tal deslize jornalístico. 

Mas o que queremos ressaltar aqui é que essa atribuição de uma série de características 

pejorativas que posicionam a mulher num lugar do qual é muito difícil sair é tão antiga quanto 

recente. Se a revista publica uma reportagem com esse sentido, ela revela também o que 

acontece na realidade vivida do cotidiano, apesar de toda a luta feminista. A referência à 

reportagem aqui é com o intuito de crítica, de ilustração e não de referência que se preze.  

Durante toda a história das sociedades ocidentais, a presença da Igreja sobre o corpo, o 

desejo e a vida da mulher se atualiza. Silvia Federeci (2017), em O Calibã e a Bruxa, 

Mulheres, Corpo e Acumulação Primitiva aborda a transição do modo de produção feudal 

para o capitalismo, trazendo o corpo, o feminino e a acumulação primitiva para o debate, 

como bem sugere o título. Além disso, essa obra riquíssima baseia-se tanto na perspectiva 

foucaultiana, inspirada na noção da biopolítica, bem como no marxismo ao elencar a luta de 

classes como fator fundamental na dominação, na caça às bruxas e no processo de 

colonização. No entanto, as perspectivas epistemológicas serviram apenas de inspiração, uma 

vez que tanto Foucault quanto Marx e Engels são alvos de constantes críticas por parte da 

autora. Como claramente se observa: “Devo acrescentar que Marx nunca poderia ter suposto 

que o capitalismo preparava o caminho para a libertação humana se tivesse olhado sua 

história do ponto de vista das mulheres” (FEDERECI, 2017, p. 27).  

A autora vai mostrando ao longo da obra que o controle sobre o corpo da mulher desde 

a antiguidade foi exercido pelas grandes instituições. Para tanto seu estudo tem início na 

transição do modo de produção feudal para o capitalismo, elencando o período da caça às 

bruxas como um dos mais brutais acontecimentos de feminicídio coletivo da história. Outra 

análise importante que a autora realiza nessa obra é a de que, uma das consequências da 

exploração do trabalhador nesse contexto, foi a revolta por parte de jovens rapazes em aceitar 

as condições de trabalho a que eram submetidos. Além do mais, devido às péssimas condições 

econômicas, eram obrigados a protelar seus casamentos. Como forma de subversão dessas 

condições, eles então praticavam o estupro como ato de rebeldia, sendo que não havia 

consequência severa para tal prática que, inclusive era muitas vezes realizada coletivamente. 

   

...o estupro coletivo de mulheres proletárias se tornou uma pratica comum, 

que se realizava aberta e ruidosamente durante a noite, em grupos de dois a 

                                                 
36

 https://veja.abril.com.br/brasil/marcela-temer-bela-recatada-e-do-lar/  

https://veja.abril.com.br/brasil/marcela-temer-bela-recatada-e-do-lar/
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quinze que invadiam as casas ou arrastavam as vitimas pelas ruas sem a 

menor intenção de se esconder ou dissimular (FEDERECI, 2017, p.103).  

 

Ao mesmo tempo, a era medieval, de modo a agregar mais mão de obra para a classe 

trabalhadora, as autoridades políticas, em parte da Europa, deram acesso ao sexo gratuito e 

sem consentimento, principalmente em se tratando de mulheres de classe baixa. De modo a 

minimizar a rebeldia dos trabalhadores e acalmar os ânimos desses jovens que causavam uma 

profunda desordem nas sociedades europeias pré-capitalistas, o Estado implementa os 

bordéis, lugares nos quais eles poderiam disfrutar livremente do sexo com as prostitutas, 

pagando por isso e também perturbando menos a burguesia que se instaurava.  

Essa história atualiza-se no corpo da mulher, principalmente a mulher pobre, moradora 

de rua, que tem na prostituição uma das únicas formas de “ganhar a vida”. Até quando essa 

relação mulher-objeto estará presente na nossa sociedade? Não se trata aqui de adentrar na 

questão moralista dessa profissão tão antiga quanto à humanidade, mas sim de se refletir 

criticamente a questão de classe, de raça e de gênero contida nessa história. Não são poucas as 

mulheres sem abrigo que usam seus corpos de modo a levantar renda e muitas (senão a maior 

parte delas) são negras. Ainda não há dados oficiais que nos tragam esses números com maior 

precisão. Mas é o que claramente se vê quando se trabalha junto com elas. Apontamos, 

portanto para a necessidade de um censo comprometido que nos traga dados efetivos nesse 

sentido sobre duas variáveis que importam nesse cenário para o trabalho com mulheres 

moradoras de rua: etnia e profissão. No que se refere ao campo do trabalho, o caminho é 

sempre o mesmo, como nos declara uma das participantes do grupo de mulheres no 

CISARTE: “O que sobre pra nós é sempre a sobra das laterais”. Referindo-se ao restrito 

acesso ao mercado de trabalho que essas mulheres pobres, e em sua maioria, negras têm 

direito. O excerto retrata parte desta realidade: 

 

Comércio de demagogias – o trabalho oferecido a elas 

 

Em encontro no CISARTE, em 30 de agosto de 2019, as mulheres discutiram a 

respeito de muitas e diferentes maneiras pelas quais uma moradora de rua pode sofrer assédio, 

humilhação, violência e agressão. Uma dessas ocorrências se dá, por exemplo, quando vão em 

busca de um lugar no mercado de trabalho. As “ofertas” mascaradas de oportunidades são 

geralmente em subempregos, o lugar que encontram é sempre o do lumpem. Como elas 

relatam: trabalhos com reciclagem, lavar corpos no IML, limpar túmulos de cemitério, 
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prostituição ou trabalhos domésticos. Sem direito à escolha, quando há alguma oportunidade 

um pouco menos humilhante, obtida por meio de programas da SMADS como o “Trabalho 

Novo”, criado em 2017 que propunha toda uma capacitação para as pessoas em situação de 

rua que se encaixassem nos critérios de poder participar de uma iniciativa onde, após terem 

sido encaixadas, moldadas, poderiam finalmente protagonizar suas experiências como 

funcionárias e funcionários do McDonald’s, faxineiras e faxineiros de corredores de centros 

cirúrgicos de hospital, dentre outros lugares em que a mão de obra pobre e negra é sempre 

muito bem vinda em São Paulo.    

 

O deserto da mulher negra 

 

Diante de todas essas considerações a respeito da condição da mulher na sociedade de 

classes ocidental, reitera-se que a questão racial é imprescindível para que possamos dar 

continuidade às nossas pesquisas sem cair no engodo de se “esquecer” de trazer a etnia como 

uma variável essencial nas questões sociais. Haja vista um país que nasceu e se consolidou às 

custas de sangue indígena e  negro, não há como nos esquivar dessa questão que edificou e 

edifica as relações sociais mais perversas no tecido do nosso cotidiano.  

Desse modo, principalmente a relação da mulher negra com a pobreza no Brasil é 

antiga, e na rua ela também se faz presente, uma vez que grande parte delas é de origem 

afrodescendente. Por isso, importa que a pesquisadora se posicione diante desta questão com 

cuidado para que fique muito clara a sua colocação, uma vez que não pertence ao lugar social 

da pobreza e nem da negritude.  

 

Quando o silêncio fala 

 

Cheguei ao CISARTE e já havia três mulheres ali aguardando a roda de conversa do 

“Fala Mulher”. Ficamos conversando enquanto esperávamos outras companheiras. Logo 

chegou Cora, Rachel, Cecília e Eva. Peguei o material que começamos a fazer nos outros 

encontros para mostrar a elas um pouco do que está acontecendo nesse movimento. Quando 

mostrei nosso trabalho, o “olho de Deus”, Cora perguntou se a gente conhecia a história 

daquela arte e o porquê do seu nome. Dissemos que não, e ela começou a contar. Contou que 

é uma arte indígena e que é passada de geração a geração para as mulheres que estão 

gestando. Os pais iniciam a arte e passam para as filhas, eles fazem o trabalho com bambu. 

Quando a criança nasce, o olho de Deus é passado para ela, para que repita o processo. E 
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assim por diante. Os olhos de Deus, ao passar de geração a geração, vão se tornando grandes 

mandalas. E o nome advém do seu centro, que adquire o formato de um olho. Cora é uma 

senhora negra que chegou de Minas Gerais em São Paulo na década de 60, “na pior fase da 

ditadura”, como relatou; morou na rua durante quatro anos, até conseguir um lote onde 

fundou, junto com outras pessoas, a Associação “Magnália Dei”
37

 na zona leste.  

Começamos a nos apresentar, tendo em vista que algumas estavam ali pela primeira 

vez, como em quase todas as reuniões, sempre há alguma que vem pela primeira vez. As 

mulheres se apresentaram e contaram um pouco das suas trajetórias, as falas são densas, como 

a de Conceição “Saí com minhas crianças para a rua para não ser morta.” Ao final das 

apresentações, atravessadas por histórias de sofrimento, violência, desemprego, pobreza, 

humilhação, nós nos olhamos umas para as outras e fizemos uma respiração profunda, sem 

comando, apenas sentindo a necessidade corporal de respirar diante das falas. Eu comento, 

enfim: “É tão denso que a gente não sabe nem por onde começar”. E começamos, na mesma 

espontaneidade com a qual respiramos. Contamos um pouco sobre como os encontros têm 

sido, que estamos iniciando esse movimento, ouvindo e acolhendo muitas denúncias dessas 

mulheres, de todos os lados: de centros de acolhida, da GCM, da rua, de outras mulheres. E 

dissemos que a ideia é dar um direcionamento para todo esse conteúdo, para além do espaço 

de escuta e acolhimento. Conceição contou da luta que tem enfrentado na justiça devido a um 

crime contra seu filho há três anos, que o deixou em estado vegetativo, sem punir os agentes. 

Seguindo o seu relato, contou como se sente inúmeras vezes humilhada ao entrar no fórum, 

sendo mulher, negra, pobre. Relatou que em uma ocasião quando estava entrando na 

instituição, uma segurança pediu que ela guardasse seus pertences antes de entrar, e ela 

respondeu que não concordava, por achar que a mulher estava desconfiando dela.  Segundo 

conta, a segurança  chamou-lhe a atenção e por fim disse que ela era “mãe de ladrão”. Na 

sequência Cecília também começou a relatar um fato que aconteceu com ela quando estava 

defendendo um morador de rua que teve seus pertences retirados pela GCM, na praça da Sé. 

Uma das guardas era uma mulher que, segundo conta, agiu de forma violenta com ela e com o 

morador de rua que teve seus objetos retirados. Começamos a falar sobre o quanto as 

mulheres, quando no lugar de poder, também agem de forma violenta com as outras. E 

seguimos comentando o quanto, no cotidiano, muitas mulheres agem de forma violenta e 

opressora com as outras. Fizemos uma longa pausa nesse tema, refletindo e desabafando, 

juntas, a respeito do quanto nós somos desunidas no nosso dia a dia; e como isso nos 

                                                 
37

 A Associação Magnália Dei é uma cooperativa de material reciclado fundada por dona Tereza que se 

situa na Zona Leste de São Paulo.  
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prejudica. Falamos a respeito dessa profunda rivalidade que continua permeando o mundo 

feminino, onde as mulheres seguem competindo continuamente. Todas comentamos situações 

carregadas por essa lógica da competitividade e denominamos esse sistema relacional de 

“doença social”, uma prática de inimizade e competição sustentada pelo patriarcado. 

Prosseguimos na pauta até o final do encontro, concordamos que essa situação desestrutura e 

enfraquece nossa luta. Elvira ficou bastante tempo em silêncio, até o momento em que se 

levantou e disse: “É pra falar de mulher? Pois eu tô com o saco cheio de mulher! Se a gente 

chama pra vir para a luta elas não querem, mas se tem uma roda para fazer fofoca e falar da 

vida dos outros, aí pronto, elas se juntam”. Se você chega e fala: “Vai ter reintegração, elas 

cruzam os braços”. Concluímos pensando na importância dos encontros como o que estamos 

fazendo para amenizar um pouco essa distância entre mulheres. Muitas comentaram que a 

mulher na rua tem pouca vontade de lutar, e que é muito difícil trazer uma companheira que 

está ao relento, sem centro de acolhida, sem teto, para um movimento como esse. 

Compreendemos que esta dificuldade em se vincular a uma militância política se relaciona 

com uma questão prática que é o cuidar da vida que corre no cotidiano, a preocupação em 

arrumar comida, roupa para passar os dias frios, coletar material reciclável para vender a 

preços irrisórios para um sustento básico de necessidades vitais, impedem um engajamento 

mais consistente. Se para pessoas de classe média, com acesso a todos os direitos elementares, 

a militância é um desafio a ser diariamente enfrentado, quem dirá para quem está na rua. 

As que estão participando do grupo relatam que estão ali porque elas já saíram da rua, 

apesar da ameaça constante de voltar a qualquer momento, devido à falta de emprego, 

moradia, renda e políticas públicas efetivas. Muito embora deva concordar com essas 

mulheres que a situação extrema dificulta muito a participação política, também vejo que ela 

não é destruída, haja vista as que estão ali lutando, com muita resistência e muita vontade de 

se colocar, de exigir que seus direitos parem de ser violados. Enquanto conversávamos, um 

homem chegou à nossa mesa com uma garrafa de chá que ele tinha feito e nos serviu. 

 Ao final do encontro, todas estávamos rindo, falando sobre coisas da nossa vida 

pessoal, desejos, sonhos. Depois ficamos um tempo pensando nas propostas de 

encaminhamento dos conteúdos que têm surgido nesses encontros. Pensamos em vídeos, em 

páginas na internet, etc. Ao final do encontro, Cora disse que havia gostado muito, 

perguntamos se ela voltaria então na próxima semana, ela respondeu: “Agora eu não saio mais 

daqui”. Assim o fez, para nossa alegria.  

Nesse relato de um dia de reunião com as mulheres no CISARTE podemos identificar 

uma série de temas surgindo. Alguns, no entanto, nos chamam a atenção por denunciar a forte 
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presença do racismo na estrutura que sustenta o tecido social de mulheres pobres, negras, 

moradoras de rua. Conceição nos conta de sua situação, o caso que vem enfrentando na justiça 

há anos por conta de um crime cometido contra seu filho, que o deixou hospitalizado. Aqui 

ela conta de uma violência sofrida por conta de sua cor e de sua condição social. Cora, uma 

senhora negra que também esteve nas ruas de São Paulo na juventude, hoje nos conta histórias 

de uma tradição indígena. Seu corpo e sua memória possuem conhecimento de tradição oral, 

de vivência, de luta. Há também uma grande elaboração em torno de uma questão central e 

que permeia todo o universo feminino, fruto da herança patriarcal, que é a rivalidade presente 

entre as mulheres, essa lógica de ter a outra enquanto rival e não enquanto companheira de 

batalha. Essa disputa que enfraquece a nossa luta em todos os sentidos. Nesse dia pudemos 

falar abertamente a respeito deste assunto, e ao final, conseguimos nos sentir amparadas, 

mesmo que num pequeno espaço e entre poucas. 

A queixa por trabalho também apareceu e é sempre presente nesses debates. Vemos, 

por exemplo, que na maior parte das vezes, o que sobram para elas são os trabalhos 

domésticos e a prostituição. É comum se prostituir na rua. Ainda que essa afirmação não 

esteja baseada em dados quantitativos, é mesmo assim condizente com a realidade com a qual 

convivi, que pude ver, sentir, escutar e observar. Os corpos negros femininos nas ruas são 

utilizados de forma corriqueira como instrumento de trabalho para garantia da vida, geração 

de renda miserável para elas e de prazer execrável para eles. Não podemos, no entanto, nos 

esquecer da história para entender essa relação entre o corpo da mulher negra e a prostituição, 

seu endeusamento junto com sua objetificação. Como nas palavras Gonzales (1984, p. 228): 

 

Como todo mito, o da democracia racial oculta para além daquilo que 

mostra. Numa primeira aproximação, constatamos que exerce sua violência 

simbólica de maneira especial sobre a mulher negra. Pois o outro lado do 

endeusamento carnavalesco ocorre no cotidiano dessa mulher, no momento 

em que ela se transfigura na empregada doméstica. É por aí que a 

culpabilidade engendrada pelo seu endeusamento se exerce com fortes 

cargas de agressividade. É por aí, também, que se constata que os termos 

mulata e doméstica são atribuições de um mesmo sujeito. A nomeação vai 

depender da situação em que somos vistas. 

Quando nos remetemos à prática da escravidão a partir de um olhar mais apurado para 

o mundo da mulher, outras compreensões se abrem nesse descaminho. Isso porque o corpo 

feminino, para além de ser utilizado como instrumento de trabalho, também servia como 

reprodutor de mais mão de obra. Segundo Saffioti, 1976, p.165: 

a exploração econômica da escrava, consideravelmente mais elevada que a 

do escravo, por ser a negra utilizada como trabalhadora, como mulher e 

como reprodutora de força de trabalho, se fazia também através de seu sexo, 
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a mulher escrava se constituía no instrumento inconsciente que, 

paulatinamente, minava a ordem estabelecida, quer na sua dimensão 

econômica, quer na sua dimensão familial. 

 

É claro que essa exploração sexual também produzia transformações no âmbito das 

relações conjugais entre homens, mulheres, brancas, negras. Nesse sentido, tem-se um quadro 

dramático de relações amorosas, que trazem grandes prejuízos aos senhores, haja vista que, 

em determinadas situações alguns chegavam a dar cabo de seus escravos por competirem 

sexualmente pela mesma mulher. Bem como as mulheres brancas também disputavam com as 

negras a atenção de seus senhores. Deste modo a vida afetiva e econômica entrelaça-se numa 

relação dialética, onde o histórico e o social afetam as relações conjugais e as subjetividades 

dos sujeitos vivendo nesse contexto.  Nesse ínterim, embora "não se conseguisse eliminar as 

objetivações materiais das relações entre brancos e negras, estas se destinavam à satisfação 

das necessidades sexuais do senhor enquanto às brancas cabiam as funções de esposa e mãe 

dos filhos legítimos". (SAFFIOTI, 1976, p.166). Ou seja, em ambos os casos a figura da 

mulher apresenta-se como subordinada às vontades e exigências do homem, muito embora a 

violência sofrida pela mulher negra fosse substancialmente mais intensa, por não ter direito e 

poder algum. Na sociedade escravocrata brasileira, o papel atribuído às mulheres desencadeou 

o abuso sexual no qual, via de regra, a mulher seria a parte mais prejudicada, humilhada, 

oprimida e violentada da sociedade, culminando com sua exploração completa. 

Junto à crescente urbanização do século XIX, a mulher da classe dominante foi tendo 

mais espaços de participação social para além da casa-grande. A escravidão fragilizava-se 

com a emergência dos países capitalistas, e as negras continuavam, entretanto, entregues à 

miséria e à prostituição. 

Deste modo, partilhamos da concepção de que, historicamente, o corpo da mulher foi 

violentamente apropriado pelo Estado, principalmente o da mulher negra, tendo sido utilizado 

desde então como máquina reprodutora de produção de mão de obra barata e satisfação dos 

habitantes da Casa Grande (homens e mulheres).  A mulher negra não está excluída, mas 

incluída da pior maneira possível na sociedade de classes; uma sociedade que, por base, 

possui a desigualdade como força geradora e reprodutora de vida.  

A herança patriarcal, escravocrata está cravada no seio da sociedade brasileira, 

destinando às mulheres negras a participação na sociedade de classes sempre a partir de baixo. 

A participação econômica se dá por meio de trabalhos domésticos, ocupação eminentemente 

feminina, de onde se extrai, de todas as esferas desse corpo, a seiva mais bruta da mais valia, 

como nos alerta (GONZALES, 1984, p. 230) "Quanto à doméstica, ela nada mais é do que a 
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mucama permitida, a da prestação de bens e serviços, ou seja, o burro de carga que carrega a 

sua família e a dos outros nas costas."  

Apesar de Saffioti reconhecer que, no modelo socialista de sociedades, a desigualdade 

de poderes entre homens e mulheres possam ser reduzidas, ainda não é condição suficiente 

para que se elimine a opressão e a categoria "sexo feminino" do lugar de menos valia social. 

Pois,  

Nem teórica, nem praticamente a perspectiva socialista resolveu 

satisfatoriamente as questões femininas. Teoricamente, porque assimilou as 

relações entre os sexos às relações entre as classes sociais, raciocínio 

inaceitável, uma vez que as categorias sociais em questão possuem natureza 

diversa." (SAFFIOTTI, 1976, p.374) 

 

Os diários de campo servem-nos como base para orientar as análises teóricas aqui 

formuladas. Pois o caminho fica mais fácil de ser compreendido quando se parte da práxis 

para a teoria e não ao contrário. Que possamos, na união entre teoria e prática, trazer luz à 

questão de gênero e às vidas das mulheres um pouco mais de alegria, principalmente as que 

não possuem moradia e direitos elementares.  

Diante dessas considerações, reiteramos que o problema da violência contra a mulher 

é histórico, mantido diariamente e apoiado de uma lógica patriarcal que se barganha com a 

força da sociedade de classes brasileira. Há pouco espaço para que as mulheres desenvolvam 

sua autonomia no país, muito menos para aquelas numa situação tão precária que é a situação 

de rua. No entanto, para além de evidenciar essas misérias, o que queremos reforçar neste 

trabalho é que é possível e premente sair dessa sina da submissão. Tanto que encontramos 

nessa unidade de análise, para além da dor e da opressão, alguns bons encontros produtores de 

alegrias ativas, molotovs de uma nova perspectiva de sociedade. Passemos, pois a analisar o 

que são as alegrias ativas do ponto de vista epistemológico adotado aqui. Uma vez que não 

foram raras as suas ocorrências nos trabalhos com as mulheres.  

  

4.4  - Que alegria é esta? - o amálgama  

 

Por meio da análise dessas vivências potentes, lutamos para construir estratégias 

contra as múltiplas violências sentidas pelas mulheres. Para encontrar brechas para uma 

atuação ético-política real, comprometida em prolongar as alegrias com justiça. Que alegria é 

essa, afinal? Como ela aparece no meio da rua? Foi uma surpresa, agora ao fazer uma síntese 

da constelação afetiva que promove a sociabilidade na rua, ter-nos deparado com a alegria. O 
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que isso significa? Para responder às perguntas partimos do nosso solo, que são o cotidiano e 

as experiências vividas e registradas nos diários de campo. Sigamos:  

 

Um encontro com a Ocupação: Brasil X Sérvia - 27/06/2018 

 

Hoje cheguei à Alcântara e encontrei no bar de Regina ela e mais uma mulher que 

logo começou a conversar comigo espontaneamente, um papo bom. Perguntei se elas haviam 

assistido ao jogo do Brasil contra a Sérvia, pois estávamos no momento de copa do mundo. 

Elas disseram que não, mas que se o Brasil ganhou, tá tudo bem. O que importa é mais o 

clima desse evento do que o futebol em si. Estavam tomando batidinha que Regina vende em 

seu boteco. Logo chegou mais uma mulher, ficou ali com a gente falando sobre a copa, sobre 

o tanto de dinheiro que está envolvido nesse movimento, quantos milhões Neymar e tantos 

outros jogadores acumulam enquanto elas estão ali, na lida diária da pobreza. Buscando um 

bico, um emprego, um espaço onde seja possível fazer algum dinheiro para permanecer viva. 

Descobri que Suzane é mãe de Maya, adolescente que participa de todas as oficinas da luta 

com Amor. Ela contou um pouco sobre sua vida, sobre sua vinda a São Paulo, pois é de 

Fortaleza. Falou sobre seus relacionamentos passados e as violências que sofreu estando 

neles. E mais uma vez as ouço “eu encontrei acolhimento aqui, nesse lugar, com essas 

pessoas”. Ironicamente, constatamos mais uma vez que A rua acolhe as mulheres vítimas de 

violência. Como afirma Neide, em uma conversa que tivemos, uma das mulheres que 

participavam de nossas reuniões no CISARTE, e foi brutalmente assassinada em junho de 

2018
38

:  

A rua é mãe e acolhe todos os filhos da exclusão.  E como mãe chora e 

sangra pelos filhos que correm e dormem em suas calçadas. O território da 

rua é cruel! Pois a violência contra a mulher se intensifica. Eu saí da rua com 

três estupros, sobrevivi, mas a rua não saiu de mim porque me acolheu. 

(Neide Vita). 

 

Notamos, portanto, que nesse lugar existe, para além da reprodução de uma lógica 

agressiva: proteção. Reforçando-nos novamente as contradições presentes em tal condição. 

Perguntei à Regina se não sentia saudades de Fortaleza, ela disse que não, pois passou por 

situações muito extremas por lá. Agora se sente bem, se sente em paz, e sua postura 

                                                 
38

 Neide Vita era educadora, ativista dos Direitos Humanos, trabalhava junto à pop rua. Foi assassinada com 

facadas na Avenida Duque de Caxias, durante a noite, onde supostamente havia sofrido um assalto enquanto 

voltava de seu trabalho em um Centro de Acolhida. Ainda hoje a morte de Neide não foi bem esclarecida. 

Estranha-se que uma mulher envolvida com a pop rua há tantos anos, que já havia vivido nas ruas tenha tentado 

reagir a um assalto, como relatam os inquéritos. O caso foi classificado como feminicídio.   
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demonstra que essa mulher está num momento onde a vida, apesar das condições, não pesa. 

Afirma que não quer mais nenhum homem em sua vida. Ela está em paz ali na ocupação, tem 

um trabalho, toma suas batidinhas, tem suas amigas e cuida de sua filha. Além de ser uma 

pessoa simpática, generosa e acolhedora também. Isso sinaliza o óbvio, mas importante de ser 

novamente pontuado: cada ser humano é singular e as determinações atravessam sim suas 

histórias, mas o desenho se faz de acordo com o prisma da experiência singular/emocional de 

cada um, como nos orientou Vigotski.  

 

Deste modo, se a consciência é ‘um caso especial da experiência [opit] 

social’ (VIGOTSKI, 1926/2004, p. 67-68) e a ‘perejivanie’ é uma ‘unidade 

dinâmica da consciência’, como citamos antes, conclui-se que esta seja uma 

modalidade de experiência [opit] obtida numa situação concreta, pela qual 

junto ao homem constituíram-se certas atitudes subjetivas, i.e., correlatas às 

suas particularidades pessoais. ‘Perejivanie’ não é sinônimo de toda 

experiência [opit] psíquica, mas um dos aspectos dela – considerada na 

totalidade e diversidade de ligações entre experiências hereditária, pessoal, 

social e histórica. (DELARI JUINIOR; PASSOS, 2009, p.13).  

 

Reforçamos, portanto, que a rua é heterogênea porque as pessoas são heterogêneas, 

porque cada mulher ali, apesar de terem histórias muito próximas, se coloca de formas 

diferentes porque possui sua própria experiência histórica, singular, subjetiva. Seria 

impossível, por exemplo, encontrar uma única solução para essa complexidade e imensidão 

de pessoas.  

Deixada essa conversa, fui convidar outras mulheres para participar da oficina. Adélia 

logo veio ao meu encontro, “Tia, hoje eu vou pintar”. Adélia é uma mulher mais velha do que 

eu, tem oito filhos e está na nona gestação. Às vezes é estranho ouvi-la me chamar de tia... 

Vamos para o centro da tenda, montamos a mesa, e chegam outras mulheres. Entreguei os 

currículos à Virgínia, que me pedira na semana anterior para fazer isso pra ela, também 

chegou para a oficina, chegou com o seu pano de prato da semana passada que havia bordado 

com o crochê em seu barraco e me enviado a foto pelo whatsapp numa sexta-feira à noite 

enchendo minha vida de boa esperança. Algumas mulheres passaram por ali, em torno de oito. 

As crianças, filhas das que ficaram para pintar, também estavam presentes, e exalando vida, 

gritando, brincando, chorando, sendo crianças afinal. Sinto a necessidade de alguém para 

ajudar. Sempre penso no lugar do homem nesse momento. Por exemplo, todas as vezes em 

que encontro Adélia ela está com Carlos (seu filho de dois anos) ao lado. Apesar de o pai 

também viver ali, e de estar junto com ela, a  imagem que permanece é a dela com o filho que, 

inclusive, dá muito trabalho durante as oficinas, por ser uma criança que demanda muito da 
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mãe. Penso que o pai poderia, ao menos nesse momento (que é dela, da mulher) ficar com o 

menino. Sempre penso isso e sempre fica no plano de minhas ideias somente. A realidade é 

que nós, mulheres ali, cuidando de um momento que é nosso, temos que dar conta de cuidar 

do filho de Adélia para ela poder respirar e pintar um pouco. Mesmo sabendo que o pai está 

do lado, tomando cachaça com os companheiros dele. Até quando? Outras mulheres 

passaram, ficaram, saíram, voltaram, numa dinâmica bem fluida, bem espontânea. É essa a 

dinâmica que tem se desenhado nesse momento. De um lugar onde as mulheres passam, 

param, fazem arte, conversam, respiram, se encontram. É um momento no qual elas também 

podem fazer o que os homens fazem todos os dias, mas com criatividade. Não que elas não 

façam isso nos seus cotidianos, não que a luta com Amor seja responsável por criar essas 

amizades. Mas a presença das oficinas, a presença da arte contribui para que esse movimento 

cresça. Durante esses quase dois anos de participação nessas oficinas é bem claro ver que esse 

movimento vem se fortalecendo mesmo. Tem cada vez mais mulheres participando, cada dia 

tem mais mulheres pintando. Virgínia agora está bastante engajada, querendo dar 

continuidade a esse trabalho porque viu que seu pano ficou lindo, porque bordar, pintar, fez 

com que ela se recordasse de memórias de sua mãe, que foi com quem aprendeu a trabalhar 

com as mãos, de forma dura e severa. Mas agora esse aprendizado ressurge devagar, no tempo 

dela
39

. Sua ideia é pedir doações de material a pessoas que conhece e sabe que podem e 

gostam de contribuir. Seu desejo (que também é meu) é que possamos fazer um trabalho que 

possa futuramente dar condições para essas mulheres gerarem uma renda, ou, pelo menos se 

encontrarem e lutarem juntas. Saio muito feliz da ocupação hoje. Nesse lugar onde as certezas 

são voláteis, tão voláteis que é a única conclusão a que consigo chegar. Apesar de não 

alcançarmos grandes mudanças, afetamos e fomos afetadas, cada uma na sua singularidade, 

aproveitando os momentos que são seus no coletivo. Afinal, o que nos faz seguir adiante é 

saber da importância da luta de cada uma, no espaço comum, nas suas particularidades que, 

somadas, ainda resistem. Concordamos novamente e reiteramos a concepção de Espinosa 

quando nos orienta que as aglomerações coletivas não têm o intuito original de tolher, mas 

prolongar as potências de agir, e é nessa direção que o caminho vai se fazendo, uma vez que 

“Por direito e instituição natural entendo unicamente as regras de cada indivíduo, regras 

segundo as quais concebemos qualquer ser como naturalmente determinado a existir e agir de 

uma certa maneira.” (ESPINOSA, 1989, p. 308). O intuito de recorrer a essa filosofia, mais 

uma vez, consiste na busca pelas alegrias que porventura habitam os corpos e mentes dessas 

                                                 
39

 Assemelha-se com parte da tese de SAWAIA (1987) onde o trabalho com artesanato também ativou a 

memória afetiva das mulheres. 
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mulheres, partindo de uma política que traga à tona o centro vivo das potências individuais e 

coletivas dos membros de um corpo político que, nesse caso, são as mulheres que vivem nas 

calçadas, nas ocupações, nos centros de acolhida e que passaram e passam por violências de 

todos os jeitos.  

Convém, no entanto, recordar nessa parte do trabalho a visão que Espinosa, um 

homem de seu tempo, tinha em relação às mulheres, sobretudo a participação delas na 

política. Como é sabido, o filósofo não foi feliz em muitos momentos quando trouxe à luz de 

suas análises o corpo feminino. Como nos mostra em alguns trechos de suas obras, por 

exemplo, quando se refere, na Ética, a ações que são originadas por causas inadequadas e 

alheias à razão: “Igualmente, o homem que diz loucuras, a mulher que fala demais.” 

(ESPINOSA, EIII, Prop. 2). Nessa parte reitera-se o estereótipo da mulher que não mede as 

palavras e não sabe bem o que diz; ou seja, de que a mulher é inferior ao homem, ou até 

mesmo, burra. Ou ainda, quando aponta que “é evidente que a lei que proíbe matar os animais 

funda-se mais numa vã superstição e numa misericórdia feminil do que na sã razão.” (Ibidem, 

E. IV, Prop. 37, esc.). Novamente temos uma postura misógina, na qual características 

negativas são utilizadas para depreciar o gênero feminino, considerando-se novamente a 

pobre capacidade intelectual de se guiar pela razão e sua tendência às superstições. Esses e 

outros lapsos foram cometidos ao longo de suas obras. No entanto, é no final do Tratado 

Político que fica evidente sua opinião e seu posicionamento mais comprometedor. Como já 

 dissemos, um homem, fruto de seu tempo, imerso em uma cultura sufocada por uma 

estrutura judaico-cristã e patriarcal, teve avanços que ainda nos trazem imensas contribuições 

e nos inspiram a trabalhar, a mover o corpo em direção à luta. Mas quando trouxe à cena o 

corpo feminino já não foi tão promissor. Especialmente no §4 do capítulo XI do Tratado 

Político
40

, no qual afirma que a mulher deve ser submissa ao homem e este (somente este) é o 

                                                 
40

 Convém transcrever o todo o §4 do TP para que a leitora (o leitor) possa ter clareza das palavras do autor: 

“Talvez haja quem pergunte se é por natureza ou por instituição que as mulheres devem estar sob o poder dos 

homens. Com efeito, se for só por instituição que tal acontece, então nenhuma razão nos obriga a excluir as 

mulheres do governo. Porém, se consultarmos a própria experiência, veremos que isto deriva da sua fraqueza. 

Em parte nenhuma aconteceu, com efeito, os homens e as mulheres governarem juntos, mas em qualquer 

parte da terra onde se encontrem homens e mulheres vemos os homens reinarem e as mulheres serem 

governadas, vivendo assim ambos os sexos em concórdia. Pelo contrário, as amazonas, de quem se espalhou 

a fama de terem outrora reinado, não toleravam homens a morar no solo pátrio: amamentavam só as fêmeas 

e, se parissem machos, matavam-nos. Se as mulheres fossem por natureza iguais aos homens e sobressaíssem 

igualmente pela fortaleza de ânimo e pelo engenho, que são aquilo em que acima de tudo consiste a potência 

humana e, por conseguinte, o direito, sem dúvida que, entre tantas e tão diversas nações, se encontrariam 

algumas onde os dois sexos governassem em paridade e outras onde os homens fossem governados pelas 

mulheres e educados de modo a terem, pelo engenho, menos poder. Como isto não aconteceu em parte nenhuma, 

é totalmente lícito afirmar que as mulheres, por natureza, não têm o mesmo direito que os homens e estão lhes 

necessariamente submetidas, de tal modo que não é possível acontecer que ambos os sexos governem de igual 

modo e, muito menos, que os homens sejam governados pelas mulheres. Se, além disso, considerarmos os afetos 
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seu papel na política. Essa subserviência ainda justifica-se por atributos que ele confere às 

mulheres como a fraqueza de ânimo. No entanto, reitera que sua tese está fundamentada com 

base na experiência, ou na história das sociedades ocidentais onde nunca houve senão 

governos desiguais em termos de gênero. Nesse sentido podemos vislumbrar algumas brechas 

no seu argumento, uma vez que coloca a suposição de que poderia haver nações onde os dois 

sexos (termo presente no TP) pudessem governar a Cidade e viver em concórdia. 

Concordamos com FERREIRA (2018, p.266) que: 

...a referência às mulheres surge abruptamente e não é minimamente 

desenvolvida nem fundamentada. Num filósofo tão cuidadoso como 

Espinosa, seria de esperar que uma tese deste teor merecesse ulterior 

desenvolvimento, podendo-se deduzir que só uma morte prematura o 

impediu de prosseguir com tal tarefa. 

 

Por isso, não aprofunda essa especulação, passando novamente a se referir de forma 

misógina ao corpo feminino, inclusive reiterando a ideia da objetificação das mulheres, 

alegando que os homens só se interessam pelas mesmas devido ao afeto libidinoso e à beleza. 

Poucas saídas nos restam para olhar para esse posicionamento a não ser a de que a obra, 

inacabada em virtude de seu falecimento, aponta um posicionamento que destoa do 

pensamento de um filósofo que tinha na liberdade humana a fonte de sua inspiração. Deste 

modo, não seria justo igualmente nos munir de uma parte para desmerecer o todo da obra 

espinosana. O que nos interessa, para além desse deslize de gênero que fazemos questão de 

sinalizar para não parecermos distraídas, ainda nos enriquece muito no âmbito da temática do 

fortalecimento dos conatus, na luta por afetos alegres diante de tanta violência e sofrimento 

ético-político que as moradoras de rua enfrentam. Tratemos, portanto, de olhar para o afeto de 

alegria com a dedicação que ele merece: 

 

Alegria- Todos os sucedidos acontecendo, o sentir forte da gente – o que produz 

ventos. (Guimarães Rosa) 

 

Para compreender o que são as alegrias do modo como Espinosa nos demonstra, cabe 

elencar suas ideias norteadoras iniciais que dão base ao entendimento de sua filosofia tão rica 

e profunda. Deste modo, começamos pela Ética, demonstrada segundo a ordem geométrica e 

                                                                                                                                                         
humanos, ou seja, que os homens a maioria das vezes amam as mulheres só pelo afeto libidinoso e apreciam o 

seu engenho e a sua sabedoria só na medida em que elas sobressaem pela beleza, suportam com muita 

dificuldade que aquelas a quem amam se interessem de algum modo por outros, e coisas do mesmo gênero, 

facilmente veremos que não é possível, sem prejuízo grave da paz, homens e mulheres governarem de igual 

modo. Mas, sobre isto, já chega. o resto falta.” (Grifos no original).  
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onde se concentra o tratado de Espinosa sobre os afetos. Está dividida em cinco partes
41

, e 

constitui a obra que mais nos interessa neste estudo, por oferecer uma base sólida à 

compreensão do afeto de alegria e de como ele se associa à liberdade, libertação dos grilhões 

que prendem a vida humana das mais violentas e miseráveis maneiras. Pressuposto básico da 

positividade ontológica espinosana. 

 Partimos de Ética I, em que o conceito de substância se alicerça e permite 

compreender toda uma relação de continuidade e diferenciação desde Deus aos seus modos 

(seres existentes). O filósofo define substância (ou Deus) como aquilo que existe 

necessariamente e que é concebido por si mesmo, não dependendo de forças externas para 

permanecer na existência. À sua natureza, como nos afirma na Proposição XII, “pertence o 

existir”. Existir necessariamente é sempre condição afirmativa, de modo que a força de se 

manter na existência não é contingente, mas necessária, eterna, e infinita (porque ilimitada) e 

causa sui. Essa substância se desdobra nos seus infinitos atributos, dos quais somos capazes 

de conhecer apenas dois: pensamento e extensão (res cogitans e res extensa) que dão origem 

aos modos mente e corpo, respectivamente. O atributo, qualidade da substância, de acordo 

com a definição espinosana “exprime a realidade, o ser da substância” (EI, P. X); é por meio 

dos atributos que nós (modos finitos) somos capazes de perceber o mundo. Os modos ou 

modificações são as afecções desses atributos, e é a forma como a substância se realiza na 

concreticidade do mundo material. Como são modificações, os modos não são causa sui e não 

se bastam para constituir-se, dependendo sempre de forças externas para sua permanência na 

existência. O modo é “simultaneamente modo na substância e da substância como efeito 

imanente do real causado por ela, que nela existe, por ela existe e por ela é concebido.” 

(CHAUÍ, 2016, p.77). Assim, é potência de vida como a substância, mas por ser modo, diante 

da magnitude das relações do mundo, essas forças se modificam na sua complexidade, 

constituindo-se inicialmente desde a sua origem (nascimento) e variando a depender dos 

encontros cotidianos que um corpo faz com outro corpo, com tudo aquilo que está fora e 

dentro de si e que o afeta, para mais ou para menos. O que significa que esse grau de potência 

varia conforme os afetos vividos por esses corpos, bem como a sua capacidade de afetar e ser 
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 I- Deus  

II- A natureza e a origem da mente 

III – A origem e a natureza dos afetos. 

IV – A servidão humana ou a força dos afetos. 

V- A potência do intelecto ou a liberdade humana.  
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afetado. Importa, portanto, a definição de afeto (affectus)
42

 para Espinosa que são as 

modificações do nosso conatus
43

 pelas  “afecções do corpo pelas quais sua potência de agir é 

aumentada ou diminuída, estimulada ou refreada, e ao mesmo tempo, as ideias dessas 

afecções” (ESPINOSA, E III, Def. III).  

Podemos compreender, portanto, por meio desta definição que corpo e mente são 

simultaneamente afetados, sem que haja uma hierarquia e/ou uma relação causal entre ambos. 

São ativos ou passivos conjuntamente. A mente é ideia de seu corpo, de modo que nada 

ocorra com esse corpo sem que seja concebido pela mente que o envolve.  

O que quer que aconteça no objeto da ideia que constitui a mente humana 

deve ser percebido pela mente humana, ou seja, dessa coisa dar-se-á 

necessariamente na mente a ideia; isto é, se o objeto da ideia que constitui a 

mente humana for um corpo, nada poderá acontecer nesse corpo que não seja 

percebido pela mente. (E II, P. XII).  

 

Da relação da mente com seu corpo deduzimos o monismo espinozista, no qual ambos 

são indissociáveis e parte de um todo que se afeta mutuamente. A mente, ou o ato de pensar é 

a ideia das modificações corpóreas. É na parte II da Ética que o filósofo expõe a associação 

intrínseca do pensamento com a extensão “... um modo da extensão e a ideia desse modo são 

uma só e mesma coisa, que se exprime, entretanto, de duas maneiras.” (E II, P. VII).  

Como posto, a mente humana é o ato de pensar as afecções do corpo, e quanto mais 

esse corpo estiver habilitado a agir, mais a mente será capaz de pensar. Porém, o 

conhecimento que temos desse corpo raramente é claro, uma vez que as suas afecções são 

experimentadas por imagens confusas que não são boas e nem más em si mesmas, mas são 

vivências corporais (CHAUÍ, 1995) que carecem de apreciação por parte da natureza pensante 

da mente.  

A imagem, por nascer do sistema das afecções corporais, é instantânea e 

momentânea, volátil, fugaz e dispersa, não oferecendo a duração contínua da 

vida do próprio corpo, mas instantes fragmentados dela. Nascida de 

encontros corporais na ordem comum da Natureza, a imagem institui o 

campo da experiência vivida como relação imediata e abstrata com o mundo. 

Imediata, porque contato direto de nosso corpo com os outros corpos. 

Abstrata, porque fragmentada, parcial, mutilada. (CHAUÍ, 1995, p.61) 

 

Deste modo, as ideias produzidas na mente geralmente são ideias inadequadas que se 

referem a um conhecimento parcial, supersticioso, confuso. Trata-se de um conhecimento que 
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 Importa saber que Espinosa usa dois conceitos para se referir aos afetos  affectio (afecção, 

modificação) e affectus (afeto). O afeto pode ser compreendido como o processo de alteração de um estado a 

outro do corpo (movimento-repouso); as afecções são, por sua vez, as próprias alterações/as forças que são 

desferidas sobre ele . 
43

 A potência de agir, ou conatus é o esforço que o corpo realiza para permanecer vivo, para perseverar 

na existência.  
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advém do primeiro gênero: imaginativo.
44

 Por isso, ele é raso, superficial e mutilado. Pois o 

que ocorre é o conhecimento dos efeitos e não das causas dos afetos. Ainda, essas imagens 

não são tomadas isoladamente, elas participam de uma concatenação de imagens também 

confusas oriundas dos encontros com outros corpos.  Nessa medida, todas as maneiras pelas 

quais um corpo aumenta ou diminui a sua potência estão relacionadas diretamente com aquele 

que provocou esse afeto, como vemos no Corolário 1 da E II:  “Disso se segue, em primeiro 

lugar, que a mente humana percebe, juntamente com a natureza de seu corpo, a natureza de 

muitos outros corpos.”  

Essas ideias inadequadas contribuem para manter-nos numa cadeia de servidão e 

passividade, dificultando assim o processo de autonomia e clareza dos encontros no mundo. 

De modo a elucidar trazemos o exemplo que o próprio Espinosa nos dá que trata no Escólio 

da Proposição 35 de Ética II e se refere à ideia que inicialmente fazemos do sol, pois quando o 

miramos, temos a sensação de que está próximo, uma vez que nos baseamos, num primeiro 

momento, pela imagem que se forma na nossa retina: 

Assim, quando olhamos o sol, imaginamos que ele está a uma distância 

aproximada de duzentos pés, erro que não consiste nessa imaginação 

enquanto tal, mas em que, ao imaginá-lo, ignoramos a verdadeira distância e 

a causa dessa imaginação. (E II, P 35, Escólio).  

 

No entanto, na medida em que o conhecimento passa do nível das imagens para o da 

ciência racional, ele passa a conhecer as causas e não somente os efeitos e a totalidade do 

definido, não somente suas partes. Nesse processo obtém-se a clareza do ato de pensar, das 

ideias adequadas, o que nos afeta de alegria, à medida que aumenta nossa autonomia de 

pensar. Além desses dois gêneros do conhecimento, o filósofo ainda nos aborda um terceiro, 

que é a ciência intuitiva. É na parte 5 da Ética que essa maneira de conhecer as coisas e o 

mundo vai ser mais bem trabalhada, por pertencer àqueles pensamentos que estão muito 

próximos da liberdade humana, do conhecimento adquirido pelos sábios que, conforme nos 

diz o filósofo, é “tão difícil quanto raro”, tendo em vista que “Este gênero de conhecimento 

parte da ideia adequada da essência formal de certos atributos de Deus para chegar ao 

conhecimento adequado da essência das coisas” (ESPINOSA, E II, P. 40, Esc. 2).  

No entanto como já referido, sobremaneira, nós nos orientamos pelo conhecimento 

imaginativo, repleto de ideias inadequadas. Esse conhecimento imaginativo é afecção e afeto. 

Quanto mais alcançamos com algum esforço o segundo gênero, o processo de 

desenvolvimento do ato de pensar envolve a compreensão das ideias adequadas de meus  
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 Gêneros do conhecimento: I- Imaginação II- Razão III- Intuição 
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afetos. Em outras palavras, a alegria do conhecimento que me tira da ilusão e aumenta minha 

potência de viver. Para Espinosa, portanto, a dinâmica processual do conhecimento está 

imbricada igualmente em cadeias de afecções que vão concatenando novas ideias, e quanto 

mais nos aproximamos das ideias adequadas, do conhecimento das causas dos afetos, mais 

nos regozijamos com alegria.  

E o afeto mais forte, o de alegria do qual falaremos adiante é aquele que pode orientar 

nossas ideias e ações no sentido da busca por um conhecimento adequado, mais perfeito (mais 

real) e com propostas ao aumento do conatus, individual e coletivo.  

 

 “Laetitia” alegria – o afeto que veste as moradoras de rua 

 

Havia um ar de inocência em suas palavras, apesar de ser uma mulher dura e muito 

sofrida, havia alegria em contar aquele causo para nós e fazer nos divertir também. 

Trecho de diário de campo em 26/07/2018 

 

Esse trecho inicial refere-se a uma cena de nossas reuniões de mulheres no CISARTE, 

onde uma das mulheres, Elvira, nos conta episódios de quando trabalhou em uma “casa de 

família” na qual havia muita riqueza, muito dinheiro e onde, segundo contou, as bandejas e os 

talheres eram todos de ouro 18 quilates. Enquanto nos contava sobre os detalhes, sorria. E os 

exageros que compunham as histórias nos deixavam dúvidas a respeito da veracidade desses 

fatos. No entanto, o que nos conectava naquela circunstância era o seu compartilhamento de 

experiências, a forma leve e alegre como ela ressignificava aqueles momentos de sua vida, 

nos quais se deparava cotidianamente com o outro lado da desigualdade social, o lado dos “de 

cima”.  

 A todo o momento é preciso reforçar que falar a respeito de mulheres em situação de 

rua é um lugar bastante desconfortável. Por isso, procuro falar por meio delas, e esse texto 

está totalmente incorporado com suas falas, seus mistérios, seus sonhos, suas raivas e alegrias.  

O que uma mulher branca, classe média, cursando seu doutorado tem a dizer sobre esse lugar 

imenso de complexidade, desejos, afetos, misérias, abusos, potências?  Posso trazer para o 

texto trechos dos diários de campo, momentos que me fizeram sentir totalmente deslocada, 

colonizada e colonizadora, oprimida e opressora. Conhecer a luta, a vida, o cotidiano de 

mulheres e homens que vivem nas calçadas é angustiante.  

Ainda mais quando se trata de estar nesse lugar, para além da militância e do afeto, 

com o compromisso de terminar uma pesquisa de doutorado. Para quê? Para quem? 
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Compartilhando das palavras de Fanon (2008, p.25) em sua obra Pele negra, máscaras 

brancas: “Por que escrever esta obra? Ninguém a solicitou. E muito menos aqueles a quem 

ela se destina”. Porque assim como ele também acreditamos que uma questão social não seja 

exclusividade de quem a sente e vive, mas deva ser compartilhada o máximo possível para 

que possamos encontrar meios de superá-la. Ou como nos sinaliza o próprio Fanon (2008, p. 

86):  

Acredito sinceramente que uma experiência subjetiva pode ser 

compartilhada por outra pessoa que não a viva; e não pretendo jamais sair 

dizendo que o problema do negro é meu problema, só meu, para em seguida 

dedicar-me a seu estudo. 

 

Diante de tais questionamentos, pensamos que as informações, dúvidas e reflexões 

aqui presentes podem ser consultadas por quem pretende ir ao encontro dessas pessoas, seja 

nas políticas públicas, ou nas suas vidas ordinárias.   

O que pretendemos reafirmar é que todos os sentimentos estão presentes na rua, assim 

como na vida cotidiana delas. Como diz uma entrevistada pelo SP Invisível: “aqui na rua eu 

sinto de tudo, dor, raiva, tristeza, alegria. O que não falta é sentimento.” E é como me sinto 

também nas idas ao campo, cheia de afetos, contradições. Não contabilizei as vezes em que 

encontrei nos viadutos, nas calçadas, nos equipamentos, muita fraqueza de ânimo, cansaço, 

violência, sentimentos que me levaram em alguns momentos a desacreditar que era possível 

fazer algum trabalho nesse território. Sempre atravessado por grande dificuldade em reunir 

essas pessoas. É um desafio trabalhar com o povo de rua, pensamos isso juntas, eu, mais as 

mulheres e homens que participaram de alguns dos encontros na sede do movimento nacional. 

O desafio consiste, principalmente, em encontrar a potência de agir de pessoas que vivem nas 

violações das violações dos seus direitos mais essenciais.  A presença da potência está nos 

detalhes, nos encontros mais escondidos, no miúdo do cotidiano. Os grupos não se 

estruturaram de uma forma homogênea, pois a rua não é assim, como já posto, ela é 

complexa, diversa, cheia de contradições. Assim também os grupos, que inclusive em muitos 

momentos, não aconteceram, porque a rua não está dentro da lógica da formalidade, ela está 

atravessada pela densidade de contradições, é por onde escoa a miséria da sociedade. E 

também onde as pessoas arrumam suas malocas, seus barracos, seus cabelos, lavam suas 

roupas com um cuidado e uma criatividade que não se encontram em muitas casas de classe 

média, por exemplo. Mais instigante ainda é ver, na convivência com algumas dessas 

mulheres, como elas vão, ao longo da caminhada, tomando uma força imensurável, 

engajando-se em movimentos sociais, defendendo suas companheiras de luta em momentos 

de ações truculentas da GCM mesmo depois de terem sido abusadas, agredidas, violentadas 



144 

  

na mesma situação. Algumas delas não se cansam. Ao mesmo tempo em que a rua dilacera as 

potências, às vezes até à morte; ela também conduz ao fortalecimento desses corpos. Em um 

mesmo contexto, são as pessoas vivas que fazem a rua, e é em alguns pequenos encontros que 

a situação vibra, vira, revoluciona. Um encontro com um palhaço, uma palavra da Bíblia, a 

morte de um(a) amigo(a), momentos dramáticos que também levam para lugares de potência. 

O encontro com o movimento nacional, com a ocupação, com os jovens do SP Invisível, com 

as pessoas que passam todos os dias pela rua; cada evento se expressa de uma forma nessas 

pessoas, não há uma determinada condição única que nos afirma que tal ou qual encontro 

levará a pessoa a tomar as rédeas da luta e da vontade de viver, mas a experiência tem 

mostrado alguns caminhos comuns, principalmente aqueles por onde o afeto se manifesta na 

sua potência em ato. Diante de todos os relatos reunidos em diários de campo, foi importante 

olhar para eles e pensar: O que isso tudo está me dizendo? Como pode ser útil? Foi logo no 

início da chegada em Lisboa, para realizar parte do doutorado com a filósofa Maria Luísa 

Ribeiro Ferreira, da Universidade de Lisboa, que entendi que meu trabalho nesse processo 

seria descobrir as alegrias, em todas as suas possíveis nuances em meio a esses registros.  Não 

era para menos, Maria Luísa, filósofa, feminista, estudiosa de um dos afetos mais potentes em 

Espinosa: a alegria, iluminou-me o caminho. É chegado, por fim, o momento de compreender 

um pouco mais do que se entende aqui por esse afeto, em Espinosa. 

 

 

As virtudes da alegria 

 

A palavra Laetitia significa alegria em latim. Trouxemos o termo no título inicial 

dessa parte do texto para deixar clara a referência filosófica à Espinosa que recorremos ao 

tratar desta palavra potente. A Ética demonstrada à maneira dos geômetras, como já dito, é a 

obra em que o filósofo mais se aprofunda na trama complexa dos afetos e foi originariamente 

escrita em latim. Por isso o termo tal qual exposto neste texto, para especificar logo de início 

de qual alegria falamos neste trabalho.  

São inúmeras as “metamorfoses da alegria” (FERREIRA, 2014). Ela está presente nos 

corpos singulares de diferentes nuances e intensidades. Para compreender um pouco mais a 

respeito desse sentir que impulsiona o corpo e a mente para ações de maior perfeição e 

realidade, espinosanamente, é imprescindível que possamos conceber, ainda que não com 

detalhes de análise (por não ser um trabalho de filosofia), algumas ideias centrais norteadoras 

desse referencial que nos direciona nesse momento específico do trabalho. Para que não se 
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caia numa perspectiva do “good vaibismo”, tão marcadamente acentuada e divulgada 

atualmente nas redes sociais. Não se trata de um simples pensamento positivo, de uma 

psicologia que clama pela construção de pensamentos positivos acima de qualquer realidade, 

culminando numa “positividade tóxica” e culpabilização do sujeito pelas adversidades que 

sente e vive. Nesse trabalho reiteramos as condições históricas e sociais de desigualdade, bem 

como o sofrimento gerado em situações de pobreza, violência e violação de direitos. Mas 

queremos ultrapassar a barreira do fatalismo e, por isso, invocamos um afeto poderoso.  

Logo de início é bom deixar claro que o afeto da alegria, independente da qualidade 

com que atua e age, leva sempre ao aumento de nosso conatus: ou força, ou esforço para 

perseverar na existência. Por possuir na sua gênese a propriedade de mover o corpo, em 

simultâneo com a mente para um maior grau de perfeição, a alegria possui ademais, um 

caráter libertador, pois está sempre relacionada à potência de ação.  

(...) no plano das alegrias/ paixões o filósofo menciona a laetitia que, como 

vimos, nunca pode ser directamente má pois corresponde a um aumento da 

nossa  potência  de agir (Et III, prop. XI; Et IV XLI);  a felicitas (Et. II, prop. 

XLII, esc.);  o amor,  com o qual nos regozijamos quando não é excessivo 

(Et. III, DA, def. VI; Et. IV, prop. XLIV). (FERREIRA, 2014, p. 274) 

 

Invariavelmente, além disso, o afeto de alegria, bem como todos os afetos, é sentido 

por meio do contato com outros corpos, nunca no isolamento, como brilhantemente aponta 

nosso filósofo: “É totalmente impossível que não precisemos de nada que nos seja exterior 

para conservar o nosso ser, e que vivamos de maneira que não tenhamos nenhuma troca com 

as coisas que estão fora de nós.” (ESPINOSA, E IV P. 18) 

Convém lembrar, aliás, que a alegria, enquanto configurada como uma paixão é 

originada de ideias inadequadas, ou ideias que não se conhecem pela sua causa verdadeira
45

. 

Por isso existem diferentes estágios pelos quais esse afeto percorre o corpo e a mente 

humanas. A alegria pode ser paixão ou ação, dependendo do conhecimento das suas causas e 

da sua relação com os corpos exteriores. A qualidade desse afeto está relacionada com o grau 

de entendimento e compreensão da sua origem no corpo que o sente, podendo, como dito 

acima, ser originado por concepções adequadas (no caso da ação) ou não (no caso da paixão). 

Quanto mais próximo às causas adequadas, mais potente o afeto de alegria será no sentido de 

mover o corpo e a mente para ações coletivas, ou como nos afirma JAQUET (2011, p.94): "A 

razão não se caracteriza mais, portanto, por essa receptividade outrora garantia da verdade, 
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 E II, Def. 4- “Por ideia adequada compreendo uma ideia que, enquanto considerada em si mesma, 

sem relação com o objeto, tem todas as propriedades ou denominações intrínsecas de uma ideia verdadeira.” As 

ideias inadequadas, no entanto, não possuem as propriedades pelas quais se compreendem na sua essência.  
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mas por sua capacidade de produzir efeitos e afetos, de formar noções comuns e ideias 

adequadas fontes de alegrias ativas." Ainda, Segundo Severàc (apud PAULA, 2009, p.80), o 

critério da distinção entre alegria ativa e passiva  

...encontra-se em nossa relação com a causa exterior na produção da alegria. 

Ela é passiva quando dependemos de outras causas, isto é, quando ela não se 

explica por nossa só natureza. Ela é ativa quando se explica por nossa só 

natureza. 

 

Ou ainda, tornar-se ativo seria tomar posse de seu poder, por mais que à primeira vista 

apareça a redundância, tomar posse de seu poder associa-se não somente às relações de 

dependência ou independência com as causas externas. Quando estamos alheios a nós 

mesmos, não há causa externa que nos propicie o júbilo da alegria ativa. O que temos são tão 

somente resultados nas imagens corporais, sentidos momentaneamente como aumento de 

potência. No entanto, ainda que a alegria que toca um corpo possa não ser, e raramente será, 

uma alegria suprema – digna dos sábios, é mesmo assim um afeto que eleva a vontade de agir, 

criar, viver. Uma vez que "Um desejo que nasce da alegria é mais forte, em igualdade de 

circunstâncias, do que um desejo que nasce da tristeza." (ESPINOSA, E. IV, P.18 grifos 

meus).  

Interessa ainda evidenciar que a definição trazida pelo filósofo configura a ideia de 

movimento, de passagem, como nos mostra claramente o escólio da proposição 11 de Ética 

III: 

...a mente humana pode padecer grandes mudanças, passando ora a uma 

perfeição maior, ora a uma menor, paixões essas que nos explicam os afetos 

da alegria e da tristeza. Assim, por alegria compreenderei, daqui por diante, 

uma paixão pela qual a mente passa a uma perfeição maior. Por tristeza, em 

troca, compreenderei uma paixão pela qual a mente passa a uma perfeição 

menor. Além disso, chamo o afeto de alegria, quando está referido 

simultaneamente à mente e ao corpo, de excitação ou contentamento. 

 

Essa dinâmica afetiva leva-nos sempre ao movimento. É por meio dos encontros com 

outros corpos que o processo de construção de uma maior perfeição, (que, em Espinosa é o 

mesmo que a realidade) acontece. A realidade, ou a perfeição são processos que levam à ação 

e autonomia, diminuindo, por conseguinte, o estado de passividade e heteronomia.   

O caminho para a beatitude, ou a alegria suprema de viver, é percorrido na 

cidade/civitas; ou seja, em meio à convivência com outros corpos é possível trilhar a 

descoberta para o mais íntimo sentido da alegria. A verdadeira alegria reside no encontro do 

ser com sua essência, com tomar posse de sua potência como já dito; sendo que esse conhecer 

se origina no mundo composto por outros corpos. De modo que, ao longo do processo, 
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conhecendo o mundo, afetando e sendo afetado pelos outros, o encontro com a expressão 

alegre de sentir e pertencer à vida acontece. E quanto mais se considera a si mesmo a sua 

própria potência de agir, maior é a força do afeto de alegria. O papel do Estado nesse sentido 

deveria, pois, ser um meio de propiciar bons encontros, (emprestando a expressão 

deleuziana), alcançar a libertação. A organização da sociedade civil democrática levaria 

justamente a proporcionar uma realidade de segurança e confiança mútua na qual fosse viável 

aumentar, junto com outros, a nossa própria potência de agir. Pois: 

 

A boa organização da Civitas favorece a realização dos homens e agiliza a 

salvação, até porque: ‘O homem que é conduzido pela razão, é mais livre na 

cidade onde vive segundo o decreto comum, do que na cidade onde apenas 

obedece a si mesmo.’ (E. IV, prop. LXXIII apud Ferreira, 2003, p.162). 

 

O que, diga-se de passagem, está imensuravelmente distante dos objetivos do atual 

Estado tal qual se configura num dos países mais desigual do mundo. Apesar de não se tratar 

de esquiva ou até mesmo dissimulação de uma realidade social, isso é conversa para outro 

momento. Importa mais agora compreender o que são as potências alegres e os bons 

encontros do que continuar evidenciando o processo histórico que cria e alimenta miseráveis, 

tiranos e oprimidos. 

Reiterando mais uma vez, que outro ponto imprescindível de consideração é que 

Espinosa faz questão de afirmar que o afeto sobre o qual tratamos consiste na passagem de 

uma perfeição menor para uma maior. O que implica supor que ela não é estática, mas sim 

está em constante movimento. Não é um estado a que se chega e se acaba, mas faz parte de 

uma busca permanente de maiores capacidades humanas de afetar e ser afetado. Importa, 

ainda, esclarecer que não raras vezes alegria e tristeza formam pares de afecções, isso quando 

tratamos de alegrias passivas, aquelas que se relacionam com objetos por meio de 

dependência, tenacidade, obsessão.  

A alegria suprema, ou contínua, plena acontece quando a busca é pelas ideias 

adequadas, pela potência da natureza naturante que em nós se atualiza em natureza naturada
46

, 

uma vez que a singularidade dos modos também contém a Substância e nessa relação consiste 

                                                 
46

 Spinoza distingue os atributos divinos dos modos divinos; aos atributos dá o nome de Natureza 

Naturante e aos modos de Natureza Naturada, onde, mesmo que todas as coisas existam em Deus e Deus exista 

em todas as coisas, não significa que haja uma interligação entre a essência de Deus e a essência dos modos. A 

essência de Deus é uma potência de causa inesgotável. Dá o nome de Natureza Naturante à substância e seus 

atributos enquanto atividade infinita que produz a totalidade do real e dá o nome de Natureza Naturada à 

totalidade dos modos produzidos pelos atributos. Desta forma, Deus não é uma causa que se separa dos efeitos 

após tê-los produzido, mas é causa imanente e eficiente de seus modos e se expressa por eles e eles a expressam 

(PONTES, 2012). http://www.llpefil-uerj.net/monografias/63-em-breve  

http://www.llpefil-uerj.net/monografias/63-em-breve
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a alegria central do processo de permanecer na existência. “Mas não se trata de possuir tal 

coisa eterna e infinita. Trata-se de conhecê-la, ou, se se quiser, sua ‘posse’ é antes de tudo 

intelectual-afetiva.” (PAULA, 2009, p. 68). Claro que na vida comum, para a maior parte de 

nós, esse alcance supremo de um afeto intelectual de Deus é realidade remota. Nas coisas e 

acontecimentos ordinários, as alegrias são perecíveis e envolvem tristeza por, 

majoritariamente, estarem em relação de dependência e não de concordância com as causas 

externas. Apesar de que, invariavelmente, seja por meio desses encontros perecíveis que as 

afecções vão se modificando, em termos de quantidade e de qualidade. Quanto mais encontros 

plurais um ser é capaz de sentir, mais seu corpo e mente vão sofrendo aumentos ou 

diminuições de potência. Em meio aos afetos alegres, àqueles que elevam a faculdade de 

expressão do conatus, mesmo nas alegrias passivas, aquelas germinadas com base em ideias 

inadequadas, o movimento que engendra a capacidade de sentir, pensar e agir no corpo é 

vivido e modificado, velhas e novas alegrias alternam-se, e quanto mais aumentamos de 

potência, mais nos aproximamos da alegria ativa, aquela que preenche o corpo todo, pula dos 

olhos e liberta.  

 

Dolor e Titilatio- Nuances da relação entre tristeza e alegria 

      

Com o cuidado de não incorrer em um reducionismo ou autoajuda diante da 

profundidade de uma filosofia tão complexa e rica quanto à espinosana, consideramos 

necessário apurar algumas arestas acerca das vicissitudes dos afetos que se contrapõem e se 

somam neste estudo: alegria e tristeza. Ressaltamos, num primeiro momento, a tríade dos 

afetos primários que é composta por: desejo, alegria e tristeza. De acordo com o filósofo, 

todos os outros afetos se originam desses três. Ainda, o desejo é o apetite quando dele se tem 

consciência. Deste modo, quando um corpo é afetado de tristeza, a sua tendência, que é a 

tendência do conatus em manter-se vivo consiste em afastá-la. Esse desejo de combate à 

tristeza é fruto de uma negação do exterior a minha potência de vida, uma força que 

decompõe a perseverança de meu corpo. Trata-se, portanto, de uma reação e não de uma ação, 

por não ser uma afirmação de potência, mas um esforço de afastamento de tristeza. No 

entanto, ainda que se trate de uma reação, a sua positividade consiste em que seja, sobretudo, 

uma força. Isto é, existe um movimento afetivo de expansão nesse processo, por mais que se 

tenha originado de uma negação. Já, o desejo que nasce da alegria será mais forte, uma vez 

que ele se origina sempre como afirmação da potência e não envolve negação. Embora 



149 

  

ressaltemos que há tanto alegrias ativas quanto alegrias passivas, vale destacar a 

demonstração da Proposição 37 da Ética III para darmos continuidade a esta análise:  

 
A tristeza diminui ou refreia a potência de agir do homem (pelo esc. da prop. 

11), isto é (pela prop. 7), o esforço pelo qual o homem se esforça por 

perseverar em seu ser. Portanto (pela prop. 5), ela é contrária a esse esforço; 

e tudo pelo qual se esforça o homem afetado de tristeza é por afastá-la. Ora 

(pela def de tristeza), quanto maior é a tristeza, tanto maior deve ser a 

parcela de potência de agir do homem que ela contraria. Portanto, quanto 

maior for a tristeza, tanto maior será a potência de agir com a qual o homem 

se esforçará por afastar a tristeza, isto é (pelo esc. da prop. 9), tanto maior 

será o desejo ou o apetite com que se esforçará por afastar a tristeza. Além 

disso, uma vez que a alegria (pelo mesmo esc. da prop. 11) aumenta ou 

estimula a potência de agir do homem, facilmente se demonstra, pelo mesmo 

procedimento, que o homem afetado de alegria nada mais deseja do que 

conservá-la, com um desejo tanto maior, quanto maior for a alegria.  

 

Se tomada essa proposição no isolamento, tenderemos a pensar que a tristeza nos traz 

potência. Mas levando-se em consideração a obra do filósofo, compreendemos que esse 

processo, no qual a tristeza pode ocasionar potência de agir está intimamente ligado: 1. Ao 

conhecimento pelo segundo gênero (quiçá o terceiro); 2- Aos encontros com o mundo 3. À 

alegria. Portanto, o desejo de afastar tristeza e o esforço realizado nesse sentido pode ser 

liberador ou não. A depender do nível de conhecimento das causas do afeto triste, dos 

encontros com outros corpos e das alegrias preexistentes presentes neste corpo que se afeta 

atualmente pela tristeza. No que se refere ao conhecimento adequado, lembramos que 

Espinosa está distante de um ideal no qual o puro intelectualismo servirá como fundamento da 

liberação dos afetos tristes. Não é uma conta fechada, e fadada à razão pura. O conhecimento 

para ele é afetivo. Não só, mais ainda, é “o mais potente dos afetos”, como o declara Severàc 

(2009, p.17).  

O projeto spinozista nos propõe uma ética do conhecimento que certamente 

se distingue de uma moral da obediência; mas não se trata nunca de conhecer 

por conhecer, trata-se de conhecer para ser afetado, e ser afetado de tal forma 

que possamos viver felizes.   

 

Portanto, esse esforço por afastar a tristeza estará intimamente relacionado a uma 

intelectualidade eivada de afetos. Conhecer nos afeta positivamente e quanto mais 

conhecermos adequadamente, mais a redisposição de nosso corpo estará apta a conhecimentos 

úteis e ativos.  

 Ainda, esse esforço também se relaciona com nossos encontros com outros corpos, 

pois quanto mais tivermos sido afetados anteriormente de alegria, maior será a disposição do 

nosso conatus para afastar as tristezas.  E, por último, está conectado com a alegria, pois ela é 
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o afeto mais forte, que nos dá sustentação para permanecer vivos, pois nenhum corpo 

sobrevive à tristeza sem que previamente tenha sido habitado por afetos alegres, mesmo os 

passivos. 

          Se o esforço dispendido para afugentar a dor for acompanhado do conhecimento 

adequado da causa que a originou, o processo despertado nesta trama afetiva terá como 

resultado o aumento da potência de agir, podendo provocar, inclusive, uma nova alegria. Caso 

contrário, o processo resultante deste esforço desencadeará apenas em outro padecimento.  

           E quanto à alegria? Então toda alegria é necessariamente boa? A chave para 

compreensão desta questão pode ser encontrada na Proposição 18 de Ética IV, segundo a 

qual: “O desejo que surge da alegria é, em igualdade de circunstâncias, mais forte que o 

desejo que surge da tristeza”. (grifos meus). Evidenciamos aqui a expressão “em igualdade de 

circunstâncias” para prosseguir na compreensão desta tessitura afetiva. Pois desta maneira 

compreendemos, então, que nem toda alegria é necessariamente boa, pois igualmente como a 

tristeza, ela está relacionada com o processo que se configura junto com o entendimento das 

causas desse afeto e dos encontros com os outros corpos. O que o filósofo reitera é que, o 

afeto de alegria quando vivido como paixão aumenta parcialmente a potência de agir, mas 

ainda me mantém na heteronomia. Porém, ainda assim, em igualdade de condições, a força do 

desejo que se origina da alegria será maior do que a originada pela tristeza, por haver em seu 

centro a afirmação daquilo que se busca: a continuação do conatus. Enquanto que a tristeza 

tenderá a gerar uma reação, uma força que se origina por aquilo que nega: impedir o 

enfraquecimento do corpo. Na alegria, portanto, o processo não envolve negação, o que o 

torna mais propenso à ação do que no caso da tristeza, que nasce da negação de opressão do 

conatus e está mais propenso à reação.  

  Em termos deleuzianos, por exemplo, dizemos que no afeto de alegria o encontro de 

um corpo com outro corpo forma uma composição. E, no caso da tristeza, uma decomposição 

(DELEUZE, 2002). O engodo vai estar sempre associado ao conhecimento das causas do 

afeto. Por mais que a tristeza em alguns momentos elucide, a sua origem está na dor, e se o 

conhecimento não for adequado, pode recair num tombo ainda maior até alcançar a 

melancolia, o mais passivo dos afetos. 

Deste modo, a alegria também pode não ser totalmente boa, como a alegria excitada 

(titilatio), que ocorre quando apenas uma parte do corpo é afetada, causando um desequilíbrio 

e uma excitação danosa ao desenvolvimento das capacidades corporais e mentais como um 

todo. São alegrias que se relacionam com deleites fugazes e que dependem geralmente de 

objetos externos para a sua satisfação. Por isso também envolvem tristeza, ao passo que essa 
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relação de dependência com o externo também carrega uma incerteza, um medo (e às vezes 

uma convicção) da perda do objeto desejado. Essas alegrias perecíveis acabam: o efeito de 

entorpecentes, o consumo compulsivo de mercadorias; os delírios do ego frente aos likes nas 

redes sociais; a boemia desenfreada e sem limites, a gula; dentre outros tantos exemplos que 

poderíamos citar. Por serem efêmeras, quando essas pequenas alegrias se vão, o seu desenlace 

resultará em tristeza.  E, por vezes, a busca por uma alegria mais consistente.  

Por isso há uma tristeza que ensina que as alegrias vãs, uma após a outra abrem a vala 

do vazio no corpo e na mente. Esse lado “positivo” da tristeza pode surgir somente da sua 

relação com experiências alegres, uma vez que a tristeza por si só, como já dito, remete ao 

padecimento e fraqueza de ânimo. Um corpo que é tão somente afetado por tristeza não pode 

dar continuidade ao processo da existência.  

A busca tenaz por prazeres comuns de afetação desequilibrada atinge um ponto em 

que a tristeza, após uma série de longas alegrias levianas, emerge como a fonte de liberação 

para o entendimento de que a busca pelo bem estar e pela alegria passa pela compreensão 

desses estados, no caminho da elaboração dos afetos potentes, não somente por meio de uma 

busca frenética, obsessiva e desequilibrada por titilatios. O balanço da economia dos afetos 

faz brotar uma tristeza que obriga o corpo a ir em busca de alegrias de outra ordem, e que de 

preferência estejam mais próximas da disposição interna do corpo do que da condicionalidade 

de paixões externas. Ou seja, aqueles afetos que não dependem de causas externas para sua 

satisfação.  

Ainda, importa evidenciar que é somente na relação com afetos alegres que a tristeza 

pode
47

ser vivida enquanto uma experiência capaz de contribuir com o surgimento de afetos de 

alegrias ativas, uma vez que a tristeza pura recai apenas em dor e impotência.  Deste modo: 

 

Abalar as estruturas da vida cotidiana, reordenar toda a nossa experiência: 

nisso reside o papel positivo da tristeza na economia dos afetos e no 

processo de transformação do desejo rumo à Felicidade. A insatisfação 

generalizada ou o sentimento de vanitas certamente envolvem de algum 

modo dor e decepção diante das perdas e incertezas. Mas envolve também 

aprendizado. Entretanto, para que essa experiência seja transformada em um 

desejo de ‘contínua’ e ‘suprema’ alegria é preciso que tenhamos passado 

pelo gozo mesmo de alegrias que irão se constituir, para nós, em potências 

atuantes, em elementos transformadores da nossa experiência afetiva. 

(PAULA, 2009, p. 86) 

 

                                                 
47

 Ao mesmo tempo em que esse estado de tristeza pode levar à busca pela compreensão das causas 

adequadas dos afetos, pode também levar ao padecimento e à impotência. Por isso o grifo.  
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O corpo/mente está constantemente na procura por encontros que elevem a potência de 

ação. No entanto, como vemos, não necessariamente essa busca se dá por via das ideias 

adequadas, recaindo muitas vezes no processo das alegrias passivas, paixões como no caso 

daquelas que afetam apenas uma parte do corpo, dependem de causas externas e se vão tão 

rapidamente quanto vêm. Como bem nos ensina Espinosa na proposição 43 de Ética IV: “A 

excitação pode ser excessiva e ser má; em troca, a dor – à medida que a excitação, ou seja, a 

alegria, for má – pode ser boa.” 

Como pode um filósofo que elege a alegria como o mais potente dos afetos, afirmar 

que a tristeza pode ser boa? Primeiro, é importante atentar-se ao vocábulo pode. Ou seja, de 

modo algum ele afirma que a tristeza é boa, como já salientado. Ela somente auxilia na 

expansão do conatus quando associada a um afeto de alegria passiva passada. Como 

reiteramos neste texto e como o mesmo filósofo reitera na proposição citada
48

. A faculdade de 

sermos afetados varia imensamente de um corpo para outro, de um momento para outro, e é 

nesse caminho sinuoso que as transformações ocorrem. É como seres de paixão que existimos 

no mundo e é por meio dela que as experiências vão compondo e decompondo os corpos 

memoriosos e as qualidades éticas de nossas relações. Falar da trama entre tristeza e alegria 

aqui tem como intuito não ignorar os percalços do caminho para a liberdade. Que será trilhado 

de tantas formas diferentes quantos são os corpos singulares no universo, mas segura e 

inevitavelmente, essa trajetória está mediada pela soma de pequenas e grandes alegrias que, 

mais uma vez, podem ser sentidas de múltiplas maneiras, desde um pequeno prazer até uma 

grande mudança mais radical no corpo, na mente de indivíduos e coletivos. Não são mais 

claras minhas tentativas de explanar esse processo do que as sábias e diretas palavras de nossa 

fonte: 

...quanto maior é a alegria de que somos afetados, tanto maior é a perfeição a 

que passamos, isto é, tanto mais necessariamente participamos da natureza 

divina. [...] é próprio do homem sábio recompor-se e reanimar-se 

moderadamente com bebidas e refeições agradáveis, assim como todos 

podem se servir, sem nenhum prejuízo alheio, dos perfumes, do atrativo das 

plantas verdejantes, das roupas, da música, dos jogos esportivos, do teatro, e 

                                                 
48

 Convém citar aqui a Demonstração da proposição 43 de Ética IV:. A excitação é uma alegria que, 

enquanto referida ao corpo, consiste em que uma parte – ou algumas de suas partes – é mais afetada do que as 

outras (veja-se sua def. no esc. da prop. 11 da P.3); e a potência desse afeto pode ser tanta que supera as outras 

ações do corpo (pela prop. 6); e que esse afeto permaneça obstinadamente fixo a ele, impedindo, assim, que o 

corpo seja capaz de ser afetado de muitas outras maneiras. A excitação pode, portanto (pela prop. 38), ser má. 

Quanto à dor, que é contrariamente, uma tristeza, considerada por si só, não pode ser boa (pela prop. 41). Mas 

como sua força e expansão são definidas pela potência da causa exterior, considerada em comparação com a 

nossa (pela prop. 5), podemos, então, conceber infinitos graus e modos das forças desse afeto (pela prop. 3). 

Podemos conceber, pois, uma dor tal que possa refrear a excitação para que essa não seja excessiva e fazer, dessa 

maneira (pela primeira parte desta proposição), com que o corpo não se torne menos capaz. Ela será, dessa 

maneira, boa. C.Q.D.  
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coisas do gênero. Pois o corpo humano é composto de muitas partes, de 

natureza diferente, que precisam, continuamente, de novo e variado reforço, 

para que o corpo inteiro seja, uniformemente, capaz de tudo o que possa se 

seguir de sua natureza e, como consequência, para que a mente também seja, 

uniformemente, capaz de compreender, simultaneamente, muitas coisas. 

(ESPINOSA, E. IV, P. 45).  

 

 

São incalculáveis e diferentes as possibilidades que direcionam as ações e sentimentos 

rumo à alegria, à vontade de viver e lutar. Não me pesa saber que ao longo desse trabalho, de 

todos esses anos de convivência com a rua eu não tenha chegado a um ponto final. Seria em 

vão, ou até mesmo ingênuo, encontrar respostas definitivas nesse processo, porque quanto 

mais conheço desse lugar de sofrimento e potência, mais perguntas aparecem. Para não cair 

na abstração, porém, posso dizer que encontrei na alegria uma fonte de inspiração para o 

compromisso de estar junto com essas mulheres. Os afetos trouxeram concretude às pesquisas 

comprometidas com a realidade do chão em que se pisa. A questão central nesta discussão é, 

para além de esmiuçar as vicissitudes desse afeto tão importante e suas origens em relação à 

mente, reiterar que ele nos leva ao aumento da potência de agir e de perseverar na existência. 

Claro que com todas as ponderações já postas aqui. Ainda que na atual conjuntura política, 

estejamos distantes de pertencer a uma sociedade democrática que contribua com a máxima 

expressão do conatus humano, nos cabe estar atentos ao nosso papel enquanto pesquisadoras 

e pesquisadores comprometidos com uma mudança social, buscarmos pelos afetos alegres, 

por relações que elevem continuamente as potências vivas de nossos corpos e nossas mentes. 

Como nos casos relatados no início dessas análises pela alegria, onde Regina encontra seu 

espaço para poder trocar com outras mulheres no bar da ocupação, tomar sua batidinha e 

preservar a sua vida com mais alegria do que encontrava estando em uma casa onde sofria 

violência doméstica. Como na fala de Elvira, que nos relata suas experiências de trabalho nas 

quais provavelmente sofrera dores; mas o faz atualmente, junto com outras mulheres, em um 

tom jocoso, que proporciona a ela algum alívio e a nós, algumas risadas. E enfim, nos nossos 

encontros nas oficinas, sempre tão potentes e criadores de novas alegrias, ativas, muito mais 

fortes do que as solidões que enfrentamos diariamente. A construção de uma lógica diferente 

de sentir, pensar e agir configura-se nesse cotidiano, na luta diária de compreender que em 

meio à barbárie e à opressão também sentimos pequenas alegrias que, somadas, podem 

crescer e assustar o tirano... 

Por isso destacamos a relevância em se abordar uma questão dramática da 

desigualdade social pela ótica deste afeto, de modo a compreender em que direções as 

potências individual e coletiva estão sendo aumentadas diante desta situação; uma vez que, de 
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acordo com Espinosa, a potência de agir e o direito natural (que é o de perseverar na própria 

vida, comum a todos os corpos) só se efetivam nos encontros que se produzem na 

materialidade, no social, no coletivo. No caso específico deste estudo, nos coletivos formados 

por mulheres. Parafraseando Espinosa (E IV, Prop. 35, Corolário 1), desde uma perspectiva 

feminista, confirmamos que: não há, entre as coisas singulares, nada que seja mais útil a uma 

mulher do que outra mulher. Façamos agora a transposição para o terreno dessa política que 

se estrutura pela via dos afetos, do comum, da multitudo. 

A mulher que chegou sem nada: 

"cheguei sem nenhuma coberta aqui e agora meu filho tá crescendo, tem tudo".  

 

Devemos tomar consciência que os direitos da natureza e os direitos humanos são dois nomes 

da mesma dignidade.  

E qualquer contradição é artificial. 

 

Eduardo Galeano 

 

A frase título dessas reflexões em torno da abordagem política que nos orienta foi dita 

por uma mulher na ocupação Tia Estela em maio de 2018, numa de minhas visitas para 

conversas e oficinas. Durante o transcorrer dessa tese propus-me a buscar um direcionamento 

político que trabalhasse com a presença e não com a falta que habita os corpos humanos, na 

teoria e na prática. Conhecer um pouco do mundo concreto da população em situação de rua 

me obrigou a focar na potência, na vida que pulsa debaixo dos viadutos, na poesia que dança, 

nos sonhos, desejos, que atormentam e movimentam essas pessoas nas suas duras realidades. 

É evidente que existem também muito padecimento, servidão, morte, e fatalidades atreladas 

às histórias de vida expostas aos mais perversos tratos, abusos e injustiças sociais. Mas trazer 

e reafirmar o sofrimento ético-político intrínseco a essa situação social não é o centro dessa 

pesquisa. A violência aparece tão explicitamente que é preciso driblá-la e investigar a luz na 

sua obscuridade. Por mais que não se esforce para falar de servidão ou barbárie, opressão ou 

violência, esses são os elementos que mais despontam nesse contexto. Portanto, não nos 

voltemos a eles com intensidade neste trabalho. O que estamos buscando construir em todo 

momento aqui é a articulação de uma situação violenta com as possibilidades de práticas que 

são forjadas no cotidiano, pelas próprias mulheres, e dão indícios de um despertar de 

potências clandestinas que incitem o comum, e os afetos alegres. As organizações coletivas 

que vão sendo criadas e podem ser aproveitadas para construirmos, a partir de pequenas 

alegrias, mais algumas. Em meio à informalidade, debaixo dos viadutos, nas praças, no 



155 

  

cotidiano, há presença de bons encontros, e são as vivências relatadas que sustentam nosso 

debate: 

 

Corpos que se compõem no coração da cidade 

 

Fui ao encontro das mulheres na Praça da Sé e levei um saco com muitas roupas para 

doação. Peças que estavam ainda muito boas para o uso, roupas bonitas que arrecadei de 

doações. Como eram muitas, fui durante todo o trajeto, e um pouco antes, pensando em como 

faria essa distribuição sem causar confusão, tendo como referência na memória o dia do chá 

de bebê na ocupação que não havia sido uma experiência fácil de organizar. Mas mesmo 

assim fui sozinha, com minha sacola cheia de roupas. Ao chegar encontrei logo a mesma 

senhora que sempre encontrava, ela veio com entusiasmo, ao perceber que minhas mãos não 

estavam vazias. Contei para ela que eram roupas para doação, ela logo pediu para pegar 

algumas, mas interrompi. Expliquei que gostaria de organizar bem para que não houvesse 

nenhum tipo de atrito entre elas. Uma mulher que estava sentada ali ouviu o comentário e 

propôs ajudar a organizar. Agradeci e aceitei. Ela parecia ter uma posição de liderança ali 

entre aquelas que moram nas ruas. Muitas das mulheres que ficam na Sé trabalham com 

prostituição, essa mulher muito provavelmente também. Pois afirmou que não mora na rua, 

mas que vai para lá para trabalhar. Estava acompanhada de um homem e sua postura era de 

uma mulher forte, líder, atenta. Abrimos o saco, pegamos dois lenços, colocamos no chão e 

começamos a colocar as peças ali. Logo o movimento começou a se formar, outras mulheres 

chegaram, eu e a que me ajudava explicávamos que era para esperar colocarmos tudo antes e 

depois elas poderiam escolher e pegar o que queriam. Todas respeitaram a proposta, mais 

mulheres chegavam. Olhavam as roupas, escolhiam, pegavam aquelas que queriam e depois 

colocávamos as outras. Tudo funcionou num fluxo bem tranquilo, não houve disputa, não 

houve atropelamento. Sobraram inclusive algumas roupas. Nesse momento dois processos 

importantes me foram expostos: o primeiro, que já é uma questão clara para quem trabalha 

com pop rua, é o de que quem está na rua tem o direito de escolher as doações que recebe, por 

serem sujeitos de potência, com singularidades, gostos e desejos particulares. Não são 

obrigadas a receber os restos que nos sobram, as raspas daquilo que já não serve mais para 

ninguém. E isso ficou ali tão claro, que no final, sobraram peças. Outra ideia errada era a de 

que a confusão estaria posta naquele movimento, eu sozinha com um saco enorme de roupas 

não daria conta de segurar os atritos que iriam ocorrer. E que não ocorreram, porque a própria 

mulher que estava lá somou nesse trabalho, e todas as outras respeitaram as nossas decisões. 
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Esses momentos, que chamei de quebra de preconceitos, nos revelam processos potentes 

ocorrendo na organização coletiva que acontece espontaneamente na rua, independente da 

presença do Estado, da pesquisadora, ou de qualquer outra instituição. Elas agradeciam as 

roupas que recebiam, faziam comentários do tipo: “essa é pra menina novinha”; “essa vou 

guardar pra minha filha”. Ajudavam na organização, pegavam o que queriam e depois se iam. 

É nesses momentos que podemos vislumbrar uma cena na rua que não corrobora com falsos 

conceitos feitos previamente sem conhecer a realidade de verdade. Esse desabrochar de 

potências clandestinas onde, uma vez mais, o que aparece, são as articulações no comum e 

não apenas disputa e escassez.  

Este relato foi inserido intencionalmente nesta parte do texto porque o que tenho feito, 

na rua e na tese, é buscar aberturas de alegria e cenas portadoras de bons encontros, brechas 

por onde é possível sentir a tristeza de se estar onde se está e compreendê-la para poder, 

mesmo que nas reminiscências de um minuto de conversa, saber que a causa do padecimento 

não é somente interna e inerente ao indivíduo. E que também pode haver regalos de potências 

quando uma organização espontânea acontece no coletivo no meio da rua. Que o caminho é a 

luta pela superação no nível social, na busca pela garantia dos seus direitos civis, 

compreendidos aqui de acordo com o que me foi possível articular com o filósofo que insisto 

em fazer caber nos meus sentidos: Espinosa, a começar pela sua análise em torno do que ele 

defendia como o melhor e mais natural dos regimes políticos: a democracia.  

O filósofo apresenta a democracia como a forma mais natural dos regimes políticos, 

ou a que mais se aproxima do Direito Natural, que é o direito de perseverar na existência. Ou 

como reitera AURELIO, (1988, p. 417): “... a democracia surge como ‘o mais natural de 

todos’, porquanto nela se assume a impossibilidade da transferência dos direitos individuais e 

se procura identificar a lei com a vontade e a potência colectiva.”  

Destarte, nesse modelo de organização social todos os seres singulares são livres, 

dirigentes e dirigidos. A soberania, por sua vez encontra-se não nas mãos de uma classe ou de 

um ser único e soberano, mas no todo da sociedade. Como para o filósofo, todos os seres 

possuem o desejo de governar e não serem governados, e somente no regime democrático 

esse postulado pode ser concretizado. Espinosa inverte a lógica clássica ao afirmar que é na 

Cidade que o direito natural se efetiva, por meio do direito civil. A finalidade das 

aglomerações coletivas seria, pois, por meio de um regime democrático, conduzir ao caminho 
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da salvação
49

. Portanto, viver em segurança e se proteger de ameaças externas requer, não 

apenas o corpo próprio e singular do indivíduo, mas a soma de todos os outros que com ele 

possam compor uma sociedade na qual as potências de cada um e de todos sejam capazes de 

se ampliarem e desenvolverem-se a fim de atingir, na democracia tal qual ele propunha- a 

salvação. As diferentes formas de organização social também possuem diferentes níveis de 

segurança nesse sentido.  Deste modo, muito mais do que oprimir e prender os conatus, o 

objetivo da vida em comum (na democracia) seria estabelecer uma ordem na qual, como 

afirma o filósofo nada fosse mais útil a um ser humano do que outro ser humano. O 

agrupamento social nesse sentido, para Espinosa, teria como finalidade a praticidade na 

aquisição de bens de consumo coletivos. Em outros momentos, sua finalidade seria a 

segurança e aumento dos conatus até à sua perfeição, na organização de um corpo coletivo 

que providenciasse uma confiança política mútua. Em todos esses sentidos, no entanto, o que 

se observa é que em Espinosa, o agrupamento social é vital para a existência humana, na 

busca do útil comum para o prolongamento do direito natural. Ainda, que a democracia tal 

qual proposta pelo filósofo reside em ações coletivas, organizadas por meio de assembleias 

nas quais todos os membros sejam igualmente ativos, e não na dependência dos afetos de 

poucos. Ou seja: “Se é verdade que enquanto os romanos deliberam Sagunto
50

 perece, 

também é, por outro lado, verdade que, se forem poucos a decidir tudo de acordo apenas com 

o seu afeto, perece a liberdade e o bem comum” (ESPINOSA, TP, IX, §14, p.126). 

No transcorrer da pesquisa, conforme citado até aqui, o que vimos é que as mulheres 

disputam, competem entre si em muitos momentos, levando a aparentar que a miséria é uma 

fonte produtora de quebra do comum. Porém, como no relato acima e em muitos outros 

momentos, há uma rede complexa de força coletiva e prolongamento dos conatus também, a 

descoberta do útil comum e de afetos mais potentes que o medo, a tristeza, a inveja e a 

melancolia. Ou seja, de alguma, ou de muitas maneiras, no seio da escassez, elas estão 

construindo potências, contribuindo com o prolongamento da existência umas das outras. 

Mesmo quando tomadas de sobressalto por acidentes como o que expusemos no trecho a 

seguir: 

 

                                                 
49

 Importa assinalar que salvação aqui não é tomada no sentido religioso, mas na origem da palavra, 

considerando-se que o termo salus, no latim significa tanto salvação (segurança, conservação) como saúde, bem 

estar. https://www.dicionariodelatim.com.br/busca.php?search=salus  
50

 O Cerco de Sagunto foi uma batalha travada em 219 a.C. entre os cartagineses e os saguntinos na 

cidade montanhosa romana de Sagunto, um local perto da moderna cidade de mesmo nome 

na província de Valência, na Espanha. Esta batalha é lembrada principalmente por ter sido o estopim de uma das 

mais importantes guerras da Antiguidade, a Segunda Guerra Púnica.  

 

https://www.dicionariodelatim.com.br/busca.php?search=salus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cartagineses
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sagunto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sagunto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Prov%C3%ADncia_da_Espanha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Val%C3%AAncia_(prov%C3%ADncia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Antiguidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_P%C3%BAnica
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“Tia, meu patinete queimou.”  

Sexta-feira, 13 de setembro de 2019. 

 

Não aceitamos a narrativa da prefeitura do risco e necessidade de reintegração de 

posse. Não é um viaduto, é nossa casa. – nota da ocupação postada no facebook.  

 

Na noite da quinta-feira, 12 de setembro de 2019 um incêndio devasta parte da 

ocupação Alcântara Machado, espalhando-se rapidamente e deixando destroços onde antes 

havia casas, vidas, sonhos, famílias, cachorros, conversas. A notícia veio pela televisão, pela 

manhã, assim que soube fui até o local para ver como estava a situação e quais as 

possibilidades de apoio poderia oferecer no momento. Logo encontrei Lígia, que veio 

conversar, aflita. Falamos um pouco e fui até o lado do viaduto onde o fogo havia sido mais 

intenso. Um susto, uma raiva, uma tristeza. Todos os barracos totalmente destruídos, apenas 

cinza, fumaça, destroços. A SMADS até o momento nada havia oferecido para o pessoal, 

quase 100 pessoas que perderam tudo, suas comidas, suas roupas, dinheiro, documentos. 

Salvas, pelo menos, as vidas. Menos a de uma cachorrinha. A única ajuda que havia chegado 

até o momento, por parte do poder público tinham sido alguns colchões e cestas básicas. No 

momento, muitos jornalistas entrevistavam os moradores, Clarice foi a que mais se 

pronunciou, com nosso apoio, por ser uma mulher que tem coragem e inteligência para expor 

as demandas da comunidade e argumentar contra a falsa justificativa de que o local oferece 

riscos. Novamente a suspeita de um incêndio criminoso, de ateamento do fogo para justificar 

uma futura reintegração de posse, haja vista que o terreno é visado por especulação 

imobiliária e que a ocupação está com processo na defensoria pública desde sua origem e não 

há argumento que impeça aquelas pessoas de continuarem a viver ali. Todos os requisitos 

exigidos para proteção contra incêndio são cumpridos. Ainda mais, o espaço, além de servir 

de abrigo para quase 300 pessoas, oferece almoço todos os dias, oficinas para mulheres, 

possui um time de futebol (o Corote Molotov); e funciona de uma maneira autogestionária 

que anima a todas as pessoas que lutam por uma sociedade mais justa e igualitária. A 

justificativa de risco de incêndio, agora com o fogo consolidado, oferece subsídios para que a 

prefeitura destitua aquelas pessoas do direito de permanecerem erguendo seus barracos e 

morando ali. Como não tinham ainda tomado café da manhã, eu, Clarice e Lígia fomos até 

uma padaria próxima. Chegando lá, incialmente pensei (com minhas referências classe 

medianas) que nós iríamos tomar nosso café ali, comer um pão de queijo, falar sobre a 

situação e voltar. Mas não. Fui ao banheiro rapidamente e quando voltei, elas estavam 
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comprando, com o pouco dinheiro que tínhamos, o máximo de pães que conseguiram, 

algumas mortadelas e refrigerante para levar e compartilhar com quem mais desse. Observei 

atenta esse movimento, percebendo a noção do coletivo ali entre elas, entre as mulheres que 

vivem e resistem na ocupação. Chegando lá, sentaram com mais outras e ficamos ali no chão, 

conversando e comendo. Se essa não for a expressão mais potente do sentimento do comum 

nesse espaço, não saberia dizer o que é. Esse movimento criou ali um grupo de mulheres de 

forma orgânica, espontânea. Em determinado momento da conversa, Lígia começou a contar 

sobre o trabalho que tem com os filhos todos os dias, para mantê-los estudando, para 

alimentá-los e criá-los com saúde e dignidade. Criticou a postura da escola onde sua filha de 

oito anos estuda, dizendo que ela já foi chamada muitas vezes porque Laís está demorando 

muito a aprender a ler, e comenta que esse “atraso” é devido às mudanças de endereços e às 

dificuldades de encontrar uma vaga para a filha depois. Conversamos a respeito da 

maternidade, das transformações que uma gestação provoca no corpo da mulher, e ela me 

contou novamente a respeito das primeiras duas gestações onde perdeu as crianças. O 

movimento feminino da ocupação tem vivido um momento de fortalecimento, é bem visível e 

também um alento saber que, em meio aos destroços, às brigas, às tristezas e violências todas, 

as mulheres ali estão cada dia mais juntas. Apesar do cenário de guerra e desastre, um pouco 

de amor ainda existe por lá. O atual prefeito na ocasião (Bruno Covas) apareceu, deu 

entrevista a alguns jornalistas, não abriu nenhum diálogo com o povo do viaduto, e foi 

embora. Dei uma volta pela tenda, no lado onde o fogo não havia chegado, e para onde foram 

todas as pessoas desabrigadas. 

O que representa esse relato senão a finalidade da vida no coletivo, tal qual proposta 

na democracia espinosana; senão proporcionar aqui um lugar no qual a segurança, a aquisição 

de bens e a liberdade fossem possíveis e potentes naquele momento? Em meio à miséria, às 

cinzas, aos escombros, o que se almeja é estar junto, é prolongar a vida não de uma, mas de 

todas. O que retrata esse momento senão o remanejamento social das potências individuais 

para a potência coletiva? Quando as mulheres buscam alimento não somente para elas, mas 

para todas as pessoas as quais seja possível oferecer. O alimento, como bem sabemos, é 

indispensável para perseverar na existência, e em torno dele uma roda de mulheres se forma 

nesse amontoado de escombros e cinzas de suas casas. Não queremos aqui com isso afirmar 

categoricamente que a experiência vivida entre as mulheres em situação de rua é uma 

experiência democrática e que elas constituem um corpo político comum potente em todo 

momento e em todos os sentidos. Mas trazer essas referências que nos mostram novamente a 

ruptura com aquilo que se espera, que está posto. Ao invés de comerem sozinhas, como 
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facilmente aconteceria em momentos como esses; elas distribuíram o pouco que tinham com o 

máximo de pessoas que encontraram. Além de que esse ato de comer também possibilitou 

encontros de outra ordem: conversas, trocas de experiências, como vimos.  

Nesse sentido nos aproximamos um pouco da democracia assim como definida por 

Espinosa, na qual o exercício do poder teria como função promover aumento de conatus, 

segurança e se configura de acordo com a sua distribuição entre os membros do coletivo. 

Diferente do que ocorre em outros regimes, onde há hierarquia e divisões dos poderes, na 

democracia o poder é absoluto, experimentado de forma total por todos os membros do corpo 

político. De tal maneira que as relações humanas são determinadas pela coerência interna 

entre os seres singulares e não com base na superioridade. Para Espinosa, a instauração da 

Cidade (da sociedade) tem como efeito o direito de perseverar na existência e deve ser 

firmado numa experiência política. Desse modo, afirma-se que o filósofo “mantém o direito 

natural bem protegido no interior do direito civil. Isso significa que o direito civil prolonga o 

direito natural e que a vida política é a vida natural numa outra dimensão” (CHAUÍ, 2003, 

p.240). Que a vida em comum deve ser o meio para que as pessoas possam expressar suas 

potências e prolongar o seu direito natural em segurança.  

A sociedade, desse modo, traria concreticidade ao direito natural. Posto mais uma vez 

que, conforme Espinosa, a passagem do direito natural ao direito civil corresponde ao 

movimento de redistribuição social da potência individual para a potência coletiva, uma vez 

que o direito civil, nessa perspectiva, pode ser considerado como “as regras de cada indivíduo, 

regras segundo as quais concebemos qualquer ser como naturalmente determinado a existir e 

agir de uma certa maneira.” (ESPINOSA, 1989, p. 308). Portanto, esse direito efetivaria o 

direito natural entendido aqui como o desejo e o poder de cada indivíduo viver de acordo com 

suas próprias capacidades, sem estar submetido ao jugo de outrem, exercer a própria liberdade 

e o direito de perseverar na existência seria, dentro dessas ponderações filosóficas, o intuito 

da instituição do Estado. Contudo, o que distancia os seres humanos dessa organização 

política potente que nos conduziria à liberdade e à garantia do direito natural de perseverar na 

existência reside numa questão ontológica, já que todos (em exceção dos sábios) procuram 

dominar e não ser dominados, governar e não ser governados, agindo assim, não por meio do 

que o filósofo chama de a “reta razão”, mas pela via da imaginação, da alienação e em função 

do útil individual e imaginativo em detrimento do útil comum. Como segue:  

Ora, se os homens fossem por natureza constituídos de modo a que não 

desejassem senão o que ensina a recta razão, com certeza que a sociedade 

não necessitaria de quaisquer leis, bastando apenas fornecer aos homens os 

verdadeiros ensinamentos morais para que, espontaneamente e de inteira e 
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livre vontade, fizessem aquilo que verdadeiramente interessa.(ESPINOSA, 

1989, p. 181.) 

 

Como o vulgo não se orienta pela reta razão, mas pela cobiça, pela vaidade e pelo 

desejo de governar e não ser governado, os membros de uma organização coletiva estão, não 

raras vezes, envoltos em afetos passivos de modo que uma democracia plena nunca esteve 

prestes a acontecer na história da sociedade ocidental. Nessa perspectiva, Espinosa nos reitera 

a força dos afetos passivos na consolidação de um Estado em que a servidão e não a liberdade 

é o centro da vida social. Os afetos possuem importância central na fundação de um Estado e, 

na medida em que aumentam ou diminuem a potência de ação, atuam como um elo entre a 

ética nas relações e as ações políticas. O fio condutor da análise política de Espinosa tem sua 

base fundada no afeto, principalmente dois: o medo e a esperança.  “Espinosa assenta a sua 

teoria na lei natural, que coincide com o direito natural, e, por isso, ninguém renuncia a uma 

coisa a não ser por medo de outra pior ou na esperança de outra melhor” (AURELIO, 1988, 

p.417). Por aí se segue uma série de afetos passivos que corroboram, não com a liberdade, 

mas com a servidão. Nota-se que o medo é uma tristeza instável nascida da ideia de algo 

futuro ou passado de cujo desfecho duvidamos, tememos. Já, a esperança é uma alegria 

(paixão triste) instável originada da ideia de uma coisa futura ou passada da qual duvidamos 

em certa medida, criando-se ideias inadequadas de crença, superstição. Tanto o medo quanto 

à esperança não se relacionam com o tempo presente e atribuem a fatores externos as causas 

de nossas ações, o que contribui para manter as pessoas na heteronomia, bem como em 

relações onde se delega, voluntariamente o seu próprio conatus para o tirano. Como bem nos 

inspira La Boétie (2004, p. 26), "Não basta que lhe obedeçam [ao tirano], têm de lhe fazer 

todas as vontades, têm de se matar de trabalhar nos negócios dele, de ter os gostos que ele 

tem, de renunciar à sua própria pessoa e de despojar do que a natureza lhes deu"; ou seja, do 

seu direito natural. Isso porque nós, enquanto uma sociedade patriarcal, firmemente forjada 

sobre o chão da servidão, desconhecemos a liberdade. Por isso, La Boétie (2004) a define 

como servidão voluntária, pois tem origem em nós mesmos, na necessidade histórica de 

tiranizar a liberdade do outro ao invés de lutar contra nossa própria servidão. Os afetos do 

medo e da esperança nos direcionam no sentido de evitar os castigos, as penalidades, e o 

anseio do domínio contínuo de uns sobre os outros; mas não no sentido de buscar um bem 

comum e uma organização coletiva com afetos potentes.  

No trabalho que estamos compondo, o que acontece é que podemos vicejar, ao mesmo 

tempo, expressões de afetos tristes e alegres, de medo e de esperança. Tanto na cena 

dramática do incêndio, como na do compartilhamento das roupas no meio da calçada, o que 
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obtivemos foram momentos potentes de raízes de um sentimento que, quanto mais  

fortalecido, mais próximo estará do comum, pequenas experiências de uma democracia 

espinozista. Esses relatos, escolhidos a dedo, servem-nos como base para o entendimento de 

que na rua há muitas maneiras de lutar, cotidianamente, por meio de saídas coletivas que 

possibilitem o prolongamento do direito natural de cada um e do direito civil de todos. 

O direito natural, direito de pertencer a um corpo social, existe a partir da instituição 

da sociedade e na coletividade e não enquanto uma mera opinião ou abstração. A inovação 

espinozista no terreno da política está em estabelecer uma nova relação entre Natureza e Lei. 

Ao contrário da tradição, que costumou convencionar a origem da vida política a partir do 

contrato social, Espinosa fundamenta na relação entre Natureza, direito natural e paixões a 

gênese da experiência política. Isto posto, o direito natural, de perseverar na existência, vai até 

onde for a potência do ser social. No entanto, ao entrar na existência e na relação com os 

outros seres singulares, esse direito passa a ser limitado na medida em que o encontro com as 

potências alheias coloca limites para a expressão indefinida desse direito. Assim, os corpos, 

que temem e ao mesmo tempo são temidos, buscam à sua maneira, prolongar o seu direito 

natural. É nesse sentido que a opressão recíproca entre os corpos nasce junto com a Cidade. 

Dessa maneira, “porque todos temem a todos (nisto são iguais) cada um aspira a oprimir todos 

os outros (nisto se fazem desiguais)” (CHAUÍ, 2003, p.247).  

Como, no entanto, poderemos nos desvincular de uma rede de negociações tão 

medíocres? Diria Espinosa que pela democracia, por meio desse regime que nos potencializa 

e liberta, junto com outros corpos humanos, políticos, vivos em multidão e com afetos de 

alegria. Por isso é que escolhemos orientar a exposição do trabalho feito com as mulheres por 

meio deste afeto.  

Para o filósofo, uma vez reunidos, os indivíduos podem aprimorar as suas capacidades 

de perseverar na existência, potencializando o núcleo de forças vitais da sociedade, processo 

que denominou de multitudo - a capacidade de mobilização coletiva construída com base na 

apropriação dos afetos ativos, propícios à potência de agir. Ou ainda, conveniência e 

concordância que se referem à propriedade de perceber o outro como utilidade comum para 

perseverar na existência. Para Espinosa, a multitudo é o sujeito político autêntico e o poder 

deve habitar em suas mãos. Na democracia, a soberania é coletiva. Importa, portanto, analisar, 

com base nas ideias norteadoras deste filósofo, como esse movimento pode contribuir no 

processo de formação de um coletivo que não somente una pessoas numa massa, mas, 

sobretudo, ofereça subsídios para fomentar uma potência política coletiva, uma multidão, 

dado que, nesse sentido “quanto mais numerosos forem os homens que tenham posto as suas 
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forças em comum, mais direitos terão eles todos” (ESPINOSA, TP, II §13, p.18). Ele traz 

uma visão inovadora sobre esse processo, considerando-a a mais emancipadora das ações 

originárias humanas. Pois é a multitudo que provê a multiplicidade e a diversidade dos seres 

humanos, sendo considerada a verdadeira potência política (BOVE, 2014). Espinosa defende 

a multitudo como a potência livre, natural que envolve verdadeiramente a potência 

democrática como direito natural do ser. Junto deste conceito origina-se outra ideia 

fundamental na filosofia política deste pensador em concordância com a leitura de Laurent 

Bove (2014) de que a de Hilaritas pode ser entendida como a “felicidade pública” e é o afeto 

capaz de manter a potência política da multidão acesa. Em sua leitura, Bove (2014) transfere o 

afeto da Hilaritas para o campo político. Assim como na Ética, tal afeto é compreendido 

como a alegria que preenche simultaneamente corpo a mente. Na democracia o afeto de 

alegria por excelência também prevalece no corpo político comum da multidão. Por meio da 

alegria chega-se a uma sociedade na qual todos os membros podem encher-se da sua própria 

potência e proporcionar, junto com os demais, um estado de confiança e segurança.  

Trata-se de um afeto que tem origem na alegria e que se potencializa nos corpos 

coletivos comuns quando se expande e afeta não somente partes de corpos separados, como 

na titillatio; mas os corpos todos ao mesmo tempo. Esse afeto promove a união de um 

coletivo cada vez mais potente para os negócios públicos de acordo com o direito natural de 

cada um no intuito de alcançar uma sociedade na qual, por meio dos afetos alegres, cada vez 

mais se aproximem os seus membros da salvação e da liberdade, individual e coletiva, de 

modo que a utilidade de um seja comum à utilidade de todos, e a amizade, a concórdia, os 

encontros baseados na liberdade sejam o alicerce para a consolidação de um estado 

democrático. Ainda, neste modelo, há que se estabelecer uma aquiescentia (do latim: 

aceitação), que consiste em uma alegria compartilhada na formação deste corpo comum. 

A Hilaritas nos oferece, assim, o afeto da difusão da confiança comum, do 

prazer de,  juntos, ser como um, do Desejo ou do amor de viver em comum, 

energia virtuosa ou vigor da virtude divina que desenvolve, de maneira 

equilibrada e equilibrante, a prática constituinte da imaginação política do 

corpo da multidão (BOVE, 2014, p. 222) 

 

Assim, na democracia que se efetiva por meio da multidão, de uma organização social 

em que o útil comum também é o útil individual, a determinação do direito natural de cada 

um pode ser igualmente reconhecida juntamente com todos enquanto direito civil. Gozar das 

benesses que são proporcionadas por uma sociedade justa e igualitária consiste também em ter 

como propósito que esse usufruto seja direito de todos e não de apenas de alguns.  Sendo que 

“É útil aos homens, acima de tudo, formarem associações e se ligarem por vínculos mais 
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capazes de fazer de todos um só e, mais geralmente, é-lhes útil fazer tudo aquilo que contribui 

para consolidar as amizades”. (ESPINOSA, E IV, Cap. 12). Não nos convém tanto neste 

momento questionar o quão distante estamos deste modelo de organização social, mas como 

apontado no início, tê-lo como direcionamento das análises e da práxis cotidiana que fazemos 

no tecido social onde estamos caminhando, coletivamente. E mostrar, como nos dois relatos 

de campo escolhidos para compor essas reflexões, que a constituição de um comum, nas 

atuais configurações de Estado, tem início desde baixo, entre corpos que habitam um mesmo 

espaço, passam pelas mesmas condições e, ao invés de se coibirem, buscam ajudar a 

perseverar na existência em conjunto.  

Assim, tendo em vista as considerações em torno de qual orientação política se 

encontra neste trabalho, foi que trouxemos no início desta parte a articulação com a prática 

por meio de retratos de algumas cenas nas ruas, sem a qual toda palavra seria abstrata. 

Sobretudo, a fim de que a pesquisa pudesse ter um olhar não óbvio a respeito das relações que 

são criadas e vividas na rua, foi que trouxemos essa política prenhe de afeto, paixão, desejo e 

ação para podermos nos orientar desde uma perspectiva crítica sim; porém com o intuito de 

encarar a servidão não como uma fatalidade diante da qual nada possa ser feito, mas também 

como o ponto de partida para ações potentes, mesmo que mínimas, mas legítimas. Deixando, 

é claro, muito bem definido que a perspectiva filosófica adotada serve muito mais como farol 

para guiar as ações do que expressão da realidade concreta que se encontrou. Falar num 

regime democrático que seja capaz de oferecer a segurança necessária para que o direito 

natural se consolide numa sociedade não significa que encontramos na ocupação ou na rua, ou 

no MNPR essa forma de viver em sociedade. Buscamos brechas, encontramos algumas 

faíscas de democracia em alguns momentos, apesar da solidão como estamos vendo. 

 

5. Estar na rua com um corpo feminino: algumas cenas dessa sina - Análises 

 

Neste momento abrimos espaço para retomar algumas análises dos registros que temos 

trazido para esta tese e para fazer uma leitura dos nossos dados à luz das teorias vigotskiana, 

espinozista e feminista marxista às quais recorremos para nos orientar nesse complexo 

trabalho que é compreender: O que é estar na rua com um corpo feminino? Essa é uma 

pergunta disparadora, pois traz ao centro do debate outras perguntas, e algumas respostas 

também. Estar na rua com um corpo feminino implica, antes de qualquer coisa, lutar contra 

múltiplas formas de violência. É, em muitos momentos, utilizar o corpo como mercadoria 
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para poder alimentar esse mesmo corpo que será reutilizado na próxima noite por mãos e 

braços de homens vis! Mas é também, como vimos, encontrar pessoas e caminhos por onde 

passam pequenas e grandes alegrias. É o que nos sustenta e nos impede incorrer no fatalismo 

e na ausência total de afetos alegres. No presente trabalho buscou-se trazer o foco para o afeto 

de alegria, tal qual proposto na obra espinozista, por acreditarmos que falar somente da 

violência, das misérias e humilhações apenas gera mais desesperança e reforça estereótipos 

negativos acerca da população em situação de rua em geral e das mulheres, especialmente. 

Sem ocultarmos os afetos de tristeza, o padecimento e as mutilações cotidianamente causadas 

às vidas dessas pessoas, evocamos aqui as alegrias ativas (JAQUET, 2011) apesar das 

violências que analisamos nas unidades de sentido anteriores. Pois acreditamos que não basta 

afirmar o que já está posto: que as moradoras de rua sofrem múltiplas violências e são sujeitos 

de sofrimento ético-político. É importante também buscar ao máximo identificar essas 

violências e analisá-las tal como fizemos para que assim possam ser realizadas medidas no 

intuito de diminuir ou, quiçá, sanar a repetição de ocorrências tão profundamente violadoras 

do corpo feminino, antes que derrubem a última mulher em pé. Por isso afirmamos que estar 

na rua com um corpo feminino é também perseverar na existência, por mais que acordar sem 

casa, dormir com fome, tapar o buraco do estômago com corote, ou com craque possa findar a 

continuidade de muitas vidas femininas neste lugar, como sabemos.  

 Reiteramos, no entanto, a potência dos encontros com as mulheres nas ruas, onde o 

direito natural de cada uma e de todas contribui com a aquisição de mais vontade de vida. É o 

que vemos: 

 

Sementes germinadas: potência em ato 

 

Como elemento potencializador dos encontros da Luta com AMOR, pude identificar 

que os vínculos que começaram a nascer entre nós nos motivavam para que nos 

encontrássemos novamente. Os afetos, as conversas, as fotografias que tirávamos durante as 

oficinas. E que elas gostavam de postar em suas redes sociais. 

Diante dessa breve análise, pensei com algumas pessoas do coletivo uma atividade que 

abarcasse as potencialidades da luta, tanto no sentido de vinculação quanto no sentido da 

produção mesma do material. Após alguns diálogos, tivemos a ideia de trabalhar com tricô, 

por ser uma técnica da qual eu entendia um pouco e que eu mesma poderia desenvolver. 

Assim não dependeria da presença de voluntárias para ensinar. Além de ser uma atividade que 

demandaria uma continuidade. Outro ponto que contribuiu foi o fato de que os produtos do 
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tricô servem para aquecer. E, como em São Paulo faz muito frio no inverno, poderíamos, ou 

vender os nossos trabalhos, ou utilizarmos, presentearmos os amigos. 

Esses foram os direcionamentos que levaram à conclusão de trabalhar a Luta com 

AMOR novamente, em 19 de janeiro de 2018, depois de quase seis meses de pausa neste 

projeto. 

Nesse dia fui ao encontro de algumas mulheres para convidá-las para retomar as 

atividades. Encontrei Jane e Rosa conversamos um tempo e elas se interessaram. Disseram 

que ajudariam a chamar as companheiras para participar do projeto. Jane comentou comigo 

que na comunidade do Cimento, onde vivia anteriormente, havia um trabalho com as 

mulheres, que consistia num encontro com o fim de discutir as questões da rua, as violências 

que elas passam nos seus cotidianos. Comentou que acha isso muito importante, pois muitas 

delas passam por situações nas quais precisam de ajuda, mas não encontram, ou mesmo não 

procuram, por motivos diversos. Disse a ela que o intuito principal da Luta com Amor era 

esse, e que a ideia do tricô serviria somente como uma mediação, para que fosse possível 

estabelecer alguns laços entre nós, para que elas fossem, gradativamente, se sentindo mais à 

vontade para expor as suas demandas. Jane disse que seria interessante, mas que achava que 

era importante também deixar as oficinas mais livres, caso algumas delas tivessem 

dificuldades em desenvolver o trabalho. Concordei com ela, com a proposta de que, aquelas 

que não se interessassem, poderiam simplesmente participar conversando, fluindo, como já 

fora na experiência anterior. Encontrei Marta, uma mulher que havia chegado recentemente 

na ocupação. Na última vez que a tinha visto, ela estava cuidando de um bebê de uma amiga 

temporariamente, e hoje estava sem ele. Perguntei onde estava a criança, ela respondeu que a 

mãe da criança tinha voltado com o companheiro e que agora estava em casa. Ela disse que 

estava sentindo falta do bebê, pois como ficava cuidando dele, ocupava um pouco de seu 

tempo. E agora estava sem nada para fazer, queria trabalhar de cabeleireira, mas não estava 

conseguindo. Contei a ela sobre o projeto das oficinas e seus olhos brilharam. Disse que com 

certeza iria participar, que já iria até arrumar um dinheiro para comprar a lã e as agulhas. Falei 

que não era pra ela comprar, pois iríamos pedir as doações pela internet, na página da Luta 

com Amor no facebook. Marta ficou muito feliz com a ideia, abençoou o projeto com gestos 

religiosos, disse que estaria, que as doações iriam dar certo, e que ela ajudaria também na 

divulgação. 

Sabemos que esses espaços de trocas não são revolucionários no sentido de uma 

transformação estrutural da sociedade. Mas não estaremos tão longe disso caso essas lutas 

cotidianas se perpetuem cada dia mais nas periferias, nas ruas, nas escolas. É nessa construção 
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coletiva que temos noção da magnitude dos afetos e dos encontros promotores de mais 

alegria, mais potência, mais direitos. Pois o direito natural do ser humano não pode existir 

fora da vida social, do coletivo, uma vez que todos precisam de todos para permanecer vivos. 

Da mesma forma como a semente precisa da Terra para poder germinar e render frutos. É nos 

encontros, na composição com outros corpos que meu corpo consegue exercer sua condição 

de viver. E uma prática que se proponha a trabalhar com as mulheres em situação de rua passa 

necessariamente pelos afetos. Sigamos: 

 

Por uma política que se “afetive”  

 

Dando continuidade às análises anteriores, iniciamos esta parte da tese evidenciando 

novamente a importância do afeto enquanto elemento que deveria compor a ética nas relações 

entre o povo de rua e as políticas públicas. Como nos mostra Carolina Maria durante uma 

entrevista cuja pauta era a ameaça (constante) de reintegração de posse da ocupação: 

Agora vamos no ponto X: Alcântara Machado, a única tenda que ficou em pé até 

agora, a única tenda que apoiou algumas pessoas que dormem aqui por não querer albergue, 

principalmente os CTAs porque são uma porcaria, eu sei disso. O que eu tenho pra dizer 

sobre a Alcântara mesmo: deixa as portas abertas pessoal, vocês não vão perder e nem 

ganhar, os governantes. Aqui tem como tomar um banho, lavar uma camiseta. Tem muitos 

que trabalham, como você diz ‘vagabundos’ né. Mas não são. É só vocês abrir os olhos. E tá 

aqui a Alcântara, resistindo cinco anos. Cinco anos de luta, porque precisa. É um espaço 

convidativo, é um espaço que senta, dá pra dar um descanso. Não precisa ficar o dia inteiro 

rodando feito barata tonta. 

- Qual que é a diferença desse lugar pra outros lugares da prefeitura? 

- O amor. Porque desde o começo que eu tô aqui teve uma equipe que não olhou pra 

mim como um número, olhou a Carolina, não olhou o número, olhou o ser humano que a 

gente é
51

. 

Essa fala, bem como os relatos das depoentes que utilizam a ocupação como lugar de 

acolhida, revela a importância de se considerar a afetividade no âmbito das políticas públicas. 

O valor atribuído ao trabalho quando as pessoas que atuam junto com os moradores de rua e 

os veem como seres humanos, e não como números, como ocorre nos abrigos. Na Alcântara 

Machado (Tia Estela), a pessoa não perde toda a sua identidade, sua singularidade como 

                                                 
51

 Relato Disponível em vídeo publicado no youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=HhT71EA5Hhw&t=6s 

https://www.youtube.com/watch?v=HhT71EA5Hhw&t=6s
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reiteram as usuárias de centros de acolhida. Há amor, apesar, é claro, das inúmeras 

contradições e conflitos que já foram postos em discussão. Mas se nota a importância do 

afeto, do olhar para o outro para além da formalidade. É um espaço no qual as pessoas tem o 

direito de existir enquanto seres singulares e não somente enquanto exército de reserva do 

capitalismo, ou número contado para estatísticas de orçamento de políticas. A fala seguinte de 

Clarice também nos orienta nesta direção:  

 

“... fiquei um tempo sozinha aqui na maloca né, mas eu me achei auto independente de 

chegar aqui, montar meu barraco, fazer minha caminhada aqui, ter minhas coisa, ter minha 

vida né, e aqui, aqui embaixo do viaduto eu tô quase sete anos né. Os sonhos de hoje é tentar 

construir com a maloca um jeito que a sociedade nos enxergasse entendeu? Que a sociedade 

nos enxergasse e que olhasse por nós entendeu? E tipo assim, que os sonhos de hoje, que 

podia esse Estado de merda chegar aqui e fazer assim ‘olha, a gente vai dar uma moradia 

pra cada um de vocês’, porque não adianta a gente sair, eu já saí daqui pra uma moradia 

sozinha, eu e  o meu marido, mas tipo assim fica aquele vazio porque, tipo assim, a vida é 

aqui mano, eu gosto de tar aqui, de ajudar quem precisa, hoje eu sou responsável, eu posso 

oferecer uma moradia, um barraquinho, então eu posso oferecer isso, cê tá entendendo? Eu 

gosto de tar aqui, de fortalecer meus irmãos entendeu? Que tanto fizeram por mim, cê tá 

entendendo?! E a minha vida mudou aqui, embaixo do viaduto eu posso ser o que eu 

quiser, eu posso ser eu(...)” p. 20 – (Fala de Clarice livro 20 sonhos de rua e uma história de 

amor grifos meus)  

“Eu posso ser o que eu quiser, eu posso ser eu...” É esse o sentimento que não é 

encontrado entre as usuárias de Centros de Acolhida. É nesse sentido que políticas públicas 

endereçadas a pessoas em situação de rua estão falhando há anos. Desde a sua origem como já 

resgatado; com cunho assistencialista, religioso, benevolente, até os dias atuais, onde a 

proteção social favorece principalmente aos interesses do Capital. O depoimento de Clarice, 

ao mesmo tempo em que expressa a sua singularidade, o valor que seu barraco possui, por ser 

onde ela pode manifestar seu cuidado com o espaço e com ela mesma, mostra também a 

importância de uma vida coletiva. Pude entrar algumas vezes no barraco de Clarice, onde 

tivemos longas e boas conversas, onde sempre que podia, me oferecia um café. E onde era 

notório o cuidado que ela tinha com aquele espaço erguido com madeirite debaixo de um 

viaduto no centro comercial de São Paulo. Diante dessa descrição e desta fala potente, cabe 

aqui também lembrar o (a) leitor (a) de que no mês de setembro de 2019 um incêndio 

devastou mais da metade dos barracos da ocupação, inclusive o dela. De seus cuidados, 
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sobraram apenas cinzas, queimaram até seu dinheiro, 300 reais, que havia juntado com muito 

custo. “O que tirar de quem já não tem nada?” Ela afirmava no dia, cheia de revolta, raiva e 

tristeza. Não se sabe até o momento o motivo do incêndio. Mas há suspeitas, hipóteses. 

Inclusive, de que tenha sido criminoso, uma vez que quando uma ocupação desta pega fogo, 

os argumentos para despejar as pessoas que ali vivem ficam mais convincentes. O que ocorreu 

na Alcântara, logo após esse episódio, foi um acirramento da ameaça de reintegração de 

posse. Não podemos fazer denúncias categóricas neste sentido, haja vista que não podemos 

comprovar nenhuma acusação. Mas uma vez que o Estado permite que pessoas vivam em 

situações nas quais qualquer fogo de palha ocasione um incêndio, ele será o principal 

responsável pelo “acidente”.  

 

Figura 9 - Cena do estrago pós-incêndio, 13/09/2019.  

Fonte:https://www.facebook.com/coletivocatso/photos/a.401649980016449/13176208250860

22/?type=3&theater 

 

Sem nos estender na análise desse incidente tão corriqueiro em ocupações de moradia 

precárias na cidade de São Paulo, atentamo-nos para o fato de que, como nos revelaram as 

análises da política, feitas acima; a União e o Estado de São Paulo já contam com um amplo 

arcabouço jurídico legal para garantia de direitos da população de rua no âmbito formal. No 

entanto, a efetivação e execução desses direitos ainda é falha. Como afirma uma participante 

do CISARTE: “São só palavras. Eu acho que enquanto a moradia não vem, deveria ter abrigo. 

Seis anos na rua e até agora não vejo nenhuma saída”.  Por meio das vivências que tenho com 

https://www.facebook.com/coletivocatso/photos/a.401649980016449/1317620825086022/?type=3&theater
https://www.facebook.com/coletivocatso/photos/a.401649980016449/1317620825086022/?type=3&theater
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a população de rua no CISARTE, lugar no qual as políticas públicas são discutidas, partindo-

se do ponto de vista de diferentes atores sociais (moradores de rua, estudantes, funcionários 

dos serviços), foi possível olhar novamente para o afeto
52

 enquanto componente essencial ao 

desenvolvimento de políticas de garantia de direitos. Por se tratarem de pessoas que passaram 

por uma série de violações. Como afirma uma psicóloga da defensoria pública: “Quando a 

gente tá ferido, a gente fica ressabiado, claro. Por isso tem que ir na pessoalidade dessas 

pessoas. Para que o serviço se efetive de fato.” O que coincide com a ponderação feita por 

Sawaia (2007, p.40) de que “A afetividade é um meio de penetrar no que há de mais singular 

na vida social e coletiva, pois ela constitui um universo peculiar da configuração subjetiva das 

relações sociais de dominação”.  

Na ocupação Alcântara, na qual a dinâmica política gira em torno da prática de 

assembleias, decisão por consensos e ausência de lideranças, o poder público é compreendido 

enquanto um opressor, as pessoas que fazem parte do coletivo evitam fazer parcerias, utilizar 

os albergues, frequentar os serviços do SUAS. Os afetos são vivenciados entre eles na própria 

rua, na própria luta. O SP Invisível, por sua vez, incita um olhar mais apurado à questão do 

povo de rua e mais recentemente tem realizado grandes campanhas virtuais de financiamento 

coletivo, arrecadação de doações, e veiculado denúncias contra arbitrariedades do poder 

público nas redes sociais. Ao navegar nessa página, deparamo-nos com uma multiplicidade de 

histórias, sonhos, afetos e desejos que apontam para a complexidade do fenômeno “morar na 

rua” e as diferentes afetações provenientes da relação com o poder público. Como nos 

revelam alguns relatos disponíveis no site: “Eu moro aqui assim, como você tá vendo. Não 

gosto de descer pro albergue, é muita zoeira na hora de dormir. Mas com todo respeito, de 

verdade, eu não tenho muita escolha a não ser ficar aqui”.   

É preciso também deixar claro que o presente trabalho, ao enfocar a afetividade, não 

cai em voluntarismo, desconsiderando as condições históricas de desigualdade social que 

enfrentamos. Considera, aliás, que aí está a gênese social da saga de viver em situação de rua 

dos 24.344 habitantes da cidade, entre acolhidos e não acolhidos, de acordo com números 

oficiais (CPMT, 2019). Conforme afirma Sawaia (2011) com seu conceito de “sofrimento 

ético-político”, morar na rua não é somente uma questão social, mas é também psicológica, e 

deve ser analisada, portanto, na dialética entre os mundos interno e externo: na experiência 

singular das determinações sociais, tal qual encontramos na perejivanie, conceito que 

trouxemos para auxiliar a compreensão acerca da constituição das subjetividades neste 
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 Normalmente desconsiderado nas políticas públicas e movimentos sociais em prol da consciência. 
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trabalho e do entrelaçamento do afeto com a materialidade sócio-histórica encontrada na rua. 

Quando olhamos para iniciativas como a Alcântara e fazemos, por exemplo, o contraponto de 

afirmações como: “Você perde toda sua individualidade” (na política) e “Eu posso ser eu” (na 

ocupação); compreendemos que novas perejivanies podem ser criadas também na situação de 

rua, a depender da qualidade dos encontros. Deste modo, consideramos esta situação não 

como uma condição final de destruição das potências dessas mulheres; mas também como 

possibilidades de construir, no coletivo, novos encontros alegres.  

O intuito desta tese, desde o seu início, como ressaltamos ao longo de todo o trabalho, 

é justamente buscar sinais por onde possam ser semeadas alegrias ativas, coletivamente. 

Portanto, passamos então para a compreensão, ao menos por agora, das formas pelas quais 

seja possível arrebentar as correntes de aço do asfalto para criar novos laços de cidadania e 

garantia de direitos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O que se nota com certa transparência é que nas quatro unidades de sentido analisadas 

acima, com base nas violências extraídas do cotidiano da mulher moradora de rua, o Estado 

está presente em todas elas. Ainda, que os pares de opostos: público/privado; alegria/tristeza; 

potência/padecimento também são recorrentes nas cenas do deserto de concreto da rua. Não 

foi possível identificar o que acontece com todas as mulheres nas suas peculiaridades, porque 

cada uma delas vive, sente e experimenta experiências totalmente distintas. Por isso, é 

importante ressaltar a definição trazida pela PNPR (2009) de população em situação de rua 

como “Grupo populacional heterogêneo”. E mesmo entre mulheres esse grupo também se 

diversifica, cada qual tem sua própria experiência, por mais que algumas situações de vida se 

cruzem e se assemelhem e o contexto socioeconômico seja o mesmo. O sofrimento ético-

politico é comum, mas ele é  vivido de acordo com o prisma da experiência emocional de 

cada uma, a perejivanie (VIGOTSKI, 1929). E é a qualidade de suas vivências, no encontro 

com as outras na mesma situação, que torna possível afecções recíprocas provocadoras de 

alegrias ativas. Que só tomam a qualidade de afetos úteis por viverem numa situação em que 

há concordância entre corpos que possuem dores comuns. Enfocamos a tonalidade ética das 

emoções ativas, para não cair no abismo do fatalismo, mas evidenciamos que, sobremodo, 

como vimos, a situação de rua é uma constante produtora de afetos tristes para as mulheres, 

que mutila e decompõe seus conatus. Defendemos, pois, a alegria como o grande contraponto 

ao fatalismo e renovação de violências. Como nos assinala PAULA (2009, p.44/45): 

 

Somos mais determinados a manter e aumentar nossas alegrias, quanto mais 

alegrias experimentamos. O corpo e a mente jamais aceitam perder a 

condição afetiva que os favorece, e por isso reagirão tanto mais à tristeza 

quanto mais gozarem das alegrias.  

 

Desta maneira, reforçamos a ideia de que quanto mais encontros alegres puderem ser 

vividos nesse cenário, mais possibilidades de enfrentamento concreto às violências de gênero 

elas terão. Pois estar na rua com um corpo feminino é estar ciente de que a violência vem de 

todos os lados, principalmente pelos meios que expusemos acima: entre elas e o(a) 

companheiro(a); na maternidade, nas políticas e na violência doméstica. Mas é também criar 

cenas, vivências e encontros que constroem uma resistência sólida, como uma de nossas 

companheiras relata num áudio do nosso grupo de whatsapp: “Eu já tive meu barraco levado 

pela chuva, minhas coisas tiradas pela GCM, mas agora eu tô muito mais forte. Vem a 
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prefeitura querendo me tirar do meu barraco, eu taco pedra, chuto, faço um estrago. Porque 

hoje eu virei um monstrão”.  

Assim como a companheira acima narra sua transformação em um “monstrão”, ou 

seja: uma mulher que enfrenta as violências com base em toda uma construção que foi 

solidificada na situação de rua; outros caminhos vão sendo abertos nos delineamentos desses 

encontros. Como vimos também na mobilização das mulheres da ocupação, no meio da rua, 

em meio aos escombros do dia do incêndio, elaborando juntas o luto pela perda de seus 

barracos; fazendo vaquinha para conseguir comprar pão com mortadela a todas as pessoas que 

não haviam se alimentado durante a madrugada do acidente. Também como, mais 

recentemente, o movimento entre as mulheres na ocupação vem mostrando uma visível 

aproximação entre elas, independente de grupos, mesmo porque a Luta com Amor não vem 

ocorrendo há algum tempo, devido a uma série de questões: por dificuldade de arrecadar 

doação de material, por falta de tempo, minha e delas e também por conta do incêndio que 

acabou desmobilizando a rotina das pessoas da ocupação, e veio seguido por ameaças mais 

pontuais e constantes de reintegração, levando as pessoas que vivem ali debaixo a ficarem 

num estado constante de vigília e desassossego. Como Carolina Maria responde quando 

pergunto a ela a respeito da situação: “-E como é que dorme nessas condições? – Não dorme 

né. Eu passei a noite toda acordada.” 

No entanto, apesar de toda a conjuntura atual, os grupos ainda existem, seus frutos, 

suas parcerias, suas trocas continuam sendo feitas
53

. Não na forma de oficinas ou de encontros 

pontuais. Mas, por exemplo, Rosa está no momento tomando conta de um boteco que vende 

cigarro, refrigerante, balas e cachaças no espaço. E é muito bonito perceber como o processo 

que esse lugar que ela começou a ocupar, e que antes era liderado por um homem, passou a 

mobilizar as mulheres ali em torno. Muitas passam pelo bar, sentam, conversam, as rodas são 

formadas espontaneamente, não sei até quando, mas sei que é assim que está neste momento, 

e que é muito potente observar esse movimento acontecendo, encontros que revelam 

potências clandestinas femininas neste espaço. 

A despeito das cenas que revigoram as alegrias neste cenário, precisamos deixar muito 

claro que não estamos aqui dizendo que a rua é a solução para a violência contra a mulher. 

Como vimos elas são coagidas de muitas maneiras também neste lugar. O que queremos 

mostrar é que a potência de perseverar na existência não é totalmente destruída pelas forças 

sociais perversas. São as contradições, a realidade da moradora de rua vivida na sua relação 
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 Inclusive durante o período da pandemia do novo coronavírus, que seria uma tese à parte, um trabalho 

importante de se analisar futuramente.  
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dialética com a sociedade de classes de um país pobre, com uma herança colonial, 

escravocrata e profundamente patriarcal.  Nesse lugar que muitas vezes acaba sendo o último 

escape para a mulher em situação de violência doméstica, há também brechas de alegria, 

algumas inclusive muito potentes, como o caso de Cecília. Ela que, após mais de dez anos de 

moradia de rua, mais outros dez de ocupação, insistiu na luta e recentemente ganhou a eleição 

para o cargo de representante da sociedade civil no Comitê Pop Rua. Ter uma mulher 

ocupando esse espaço representa para nós um avanço importante. Principalmente em se 

tratando de uma mulher com um posicionamento crítico, sensível e com propriedade para 

falar de uma realidade que conhece de perto, de dentro. Essa conquista, como ela mesma 

considera, não foi fruto somente de um mérito pessoal, mas dos encontros que a rua também 

foi oferecendo para ela, do apoio que teve para não ser morta pelas mãos do agressor, e dos 

variados momentos de potência que conseguiu extrair dessa luta em sua vida. Por mais que o 

modelo de representatividade da sociedade civil no esquema de comitês para as políticas 

públicas ainda seja pouco eficiente, uma vez que há toda uma lógica neoliberal que sustenta 

as políticas de proteção social no país, não desconsideramos que a luta também se faz por esse 

viés: por participação em comitês, conferências, conselhos. Quando uma mulher que viveu em 

situação de rua passa a ocupar esse lugar, com tamanha sabedoria, clareza e capacidade crítica 

de compreender as artimanhas da exclusão (SAWAIA, 1999), o afeto que exala dessa 

movimentação é, inevitavelmente, alegre. É por isso que a luta, por mais que muitas vezes 

tenha cambaleado, entristecido e cansado; é necessária, justa, premente e potente. Toda 

palavra aqui escrita teve como intuito esclarecer à obscuridade do poder que se empenha em 

sufocar vidas, que enquanto o afeto de alegria existir haverá corpos e almas empenhadas em 

mantê-lo vivo. Essa é a perspectiva que nos orienta. E sustenta cada vida na rua, cada palavra 

dita, cada diário, cada dia.  

Quem dá a letra para concluir nossas histórias e começar a pensar a luta pela via do 

afeto, do comum e da alegria é ela: 

Bom dia mulheres. Então, eu só queria falar o seguinte: enquanto as mulheres desse 

grupo, enquanto as mulheres em situação de rua que estão querendo lutar por seus objetivos 

não entenderem que só com a luta, só a luta única que pode nos trazer o que queremos, as 

mudanças que queremos, as melhorias pros abrigos, os direitos que a gente tem e que são 

tirados. A gente está aqui pra reivindicar e não pra ficar com leva e trás, gente. Vamos focar 

no que chama “Fala Mulher”, no que queremos pro nosso caminhar nessa luta que é sair da 

rua, que é ter a moradia digna, que é ter um direito de ser inserida num trabalho, de ter o 

direito respeitado nos abrigos, de ter o direito de fazer um boletim de ocorrência, de ter o 
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direito de ser ouvida. Mas enquanto as mulheres em situação de rua ficar querendo uma 

derrubar a outra, uma fazer intriga com a outra, ficarem discutindo, se matando nos abrigos. 

Isso gente, você tem que entender que nós estamos fazendo exatamente o que o sistema 

quer. O sistema quer que a gente fique nessa correria, brigando, olhando defeito da outra e 

não se importando com o que queremos. Aí ele se aproveita pra fazer o que quer com nossos 

direitos. E eu não tô nesse grupo pra levar o que alguém posta aqui pra outro grupo. Eu acho 

que a gente, enquanto não procurar se ajudar uma à outra, a gente não vai conseguir 

nenhum objetivo. A gente vai ficar sendo mal vista, como louca, sendo deixada pra trás, 

ignorada pelo sistema, e é isso que o sistema quer. A gente não podemos fazer o que eles 

querem. A gente temos que andar pra frente e dizer o que queremos, o que temos direito. Tá 

bom? Então é isso minha revolta aqui pelo que eu fiquei sabendo. E sejam todas bem vindas 

no “Fala Mulher” na quinta-feira dessa semana às 15 horas pra discutir. Traga suas ideias 

que a gente vai debater junta. A gente tem que sair dessa discussão pra alguma coisa. A 

gente tem que mostrar pra eles que somos forte, e não umas fracassadas, tá bom? Bom dia. 

(um áudio de Cecília no grupo Fala Mulher do whatsapp - grifos meus).  

Encerramos com as palavras de Cecília e ressaltamos a importância da interlocução 

com os movimentos sociais aqui analisados para dar base para compreender formas de 

atuação da psicologia social direcionada ao aumento da potência de agir, por meio da alegria. 

Por isso falar de alegria neste trabalho significa também fazer uma psicologia viva, por mais 

que as notícias fúnebres cheguem aos montes quando se atua junto com a população em 

situação de rua. Porque tem gente morrendo a rodo, e tem gente que nem se importa. Essa 

tese, portanto, se propôs a fazer o mínimo: denunciar uma realidade vigente para abrir os 

olhos de quem a lê para um cenário devastador, mas ainda assim vivo e com capacidade de 

gerar alegria em meio a incêndios, escombros, miséria, descaso.  
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6. Epílogo 

“Fica em casa”: que casa? 

O enfrentamento à pandemia do novo coronavírus pelas mulheres em situação de rua. 

 

Sentado, à beira de um córrego, de máscara e sem casa, ele olha a cidade vazia na 

quarentena. Olha os prédios à sua frente e vê as pessoas se afastarem umas das outras, 

observa o álcool em gel nas mãos daqueles que podem pagar pela sua proteção. Mas ele 

tenta se proteger com a sua máscara suja e tenta, assim, sobreviver mais uma vez.  

Paulo Escobar 

 

Não há como se esquivar nesse trabalho do momento histórico pelo qual estamos 

passando, onde uma pandemia mata milhares em todo o mundo. A decisão por esse epílogo 

veio porque no final da escrita teve início o desastre que invadiu o mundo. E, justamente 

devido a essa nova realidade foi que obtive uma prorrogação de seis meses no prazo final 

dessa tese. Dedico, portanto, um espaço de exclusividade para trazer à tona algumas das 

impressões, vivências e informações que venho coletando e sentindo nesses últimos tempos 

no contexto dos sem moradia junto dos quais atuo desde 2015. Digo exclusividade, pois seria 

inoportuno inserir esses novos dados no espaço do texto precedente, uma vez que ele contém 

seu próprio caminho, e seu problema específico, que foi encontrar e evidenciar as dinâmicas 

que oportunizam o aumento de potência no cotidiano das mulheres em situação de rua. E o 

capítulo que inicio aqui tem a sua complexidade à parte: a reconfiguração de todo um planeta 

causada pela força de existir de um vírus. 

Para refrescar a memória:  

O ano de 2020 teve início. Festas. Rituais. Janeiro. O Brasil acompanhava distante o 

panorama da cidade de Wuhan, na China, a respeito de uma doença denominada, de acordo 

com a Organização Mundial de Saúde (OMS), de Covid-19. Fevereiro. Carnaval. As notícias 

continuavam, os contágios aumentavam em proporções exponenciais. O SARS-CoV-2, novo 

coronavírus, ganhava força, sofria mutações, devastava cidades na Europa. Pensavam 

enganosamente os brasileiros, “aqui faz calor”, “o vírus não terá capacidade de se reproduzir 

no país”. E o estrago estava anunciado. Em meados de fevereiro os primeiros casos 

despontavam no país tropical. Em março já se alastrava a pandemia e parte da sociedade 

iniciava o período de isolamento, ou quarentena. Em abril os casos cresciam em uma 

velocidade estonteante. Em maio já somávamos mais de 20 mil mortes e 370 mil casos 
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confirmados segundo dados oficiais, não contabilizando nesses números, as subnotificações, 

os casos assintomáticos, e tantas outras variáveis que apostavam em estatísticas muito mais 

preocupantes. Em setembro, contávamos com mais de 127 mil mortes e 4 milhões de casos 

confirmados no país. E a banalidade do estrago se evidencia nos cotidianos. Álcool em gel e 

máscaras, objetos recomendados como forma de prevenção (além do isolamento), parecem 

cumprir o papel placebo da imunidade. E muitas pessoas passam a voltar para as ruas, ocupar 

os bares, passear pelas lojas. A classe trabalhadora, aliás, não teve outra escolha desde o início 

da crise, a não ser trabalhar, pegar transporte público e se aglomerar.  

As ameaças biológicas que a COVID-19 traz aos nossos corpos tem mobilizado 

afetivamente toda a humanidade. Pois, para além de uma questão de pandemia, esse processo 

despertou uma avalanche de medos, porque o vírus acentuou muitas contradições: as 

desigualdades sociais, os desesperos, as solidões, as depressões. Muitos e diferentes medos se 

multiplicaram junto com os contágios. Da perda de entes queridos, do desastre causado ao 

povo pobre que não tem casa para guardar seus corpos, do rombo da economia, das loucuras 

que começaram a despontar nas cabeças enclausuradas, do aumento da violência doméstica, 

como confirmado, inclusive. O corona veio quebrar todas as fronteiras, atravessar o mundo 

todo para realmente deixar à mostra as feridas que tentamos estancar sem muito (ou nenhum) 

sucesso ao longo de anos. 

Uma vez que nos deparamos novamente com a ameaça do fim de mais uma 

configuração de planeta, nos resta a pergunta: O que será de nós no pós? Haverá o pós? Essa 

fase pela qual o planeta vem passando desloca novamente o ser humano do centro do 

universo: uma força invisível, minúscula, mostra que somos falíveis, finitos, e falhos. E que 

as riquezas (e não os recursos) naturais não estão ao nosso favor inteiramente, como querem 

ainda hoje os donos da moral e do dinheiro. Nunca foi fácil para o indivíduo ocidental levar o 

tombo de se deparar com sua insignificância diante da magnitude da vida. Concordamos ainda 

com Espinosa, no seu belo apêndice da Ética I, onde o filósofo faz a crítica que denomina de 

preconceito fundante, origem de todos os outros: o finalismo, segundo o qual tudo o que 

existe na Natureza foi criado por Deus com o objetivo de satisfazer as vontades humanas. Ou, 

moralmente, punir e castigar a humanidade pelos seus erros. Como se vê: 

E visto que nada jamais ouviram sobre o engenho destes, tiveram também de 

julgá-lo pelo seu e, por conseguinte, sustentaram os Deuses dirigirem tudo 

para o uso dos homens a fim de que estes lhes ficassem rendidos e lhes 

tributassem suma honra. Donde sucedeu que cada um, conforme seu 
engenho, excogitasse diversas maneiras de cultuar Deus para que este lhe 

tivesse afeição acima dos demais e dirigisse a natureza inteira para uso de 

seu cego desejo e de sua insaciável avareza. E assim esse preconceito virou 
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superstição, deitando profundas raízes nas mentes, o que foi causa de que 

cada um se dedicasse com máximo esforço a inteligir e explicar as causas 

finais de todas coisas. Porém, enquanto buscavam mostrar que a natureza 

nunca age em vão (isto é, que não seja para uso do homem), nada outro 

parecem haver mostrado senão que a natureza e os Deuses, ao igual que os 
homens, delirem. Vê, peço, a que ponto chegaram as coisas! Em meio a 

tantas coisas cômodas da natureza, tiveram de deparar com não poucas 

incômodas: tempestades, terremotos, doenças, etc. (ESPINOSA, EI, Ap.).  

 

Apesar de tantas modificações, com o advento da modernidade e, mais ainda, da pós-

modernidade; o ser humano ainda preserva essas “profundas raízes” sustentadas 

historicamente pelo grande, perigosíssimo desconforto de tirá-lo de seu lugar provençal no 

mundo. Acima do homem, só o dinheiro, distribuído de forma desigual, perversa e 

interesseira.  

Sair deste lugar central significa, para a sociedade ocidental, uma queda brutal. Para 

pensar mais sobre essa questão faço referência ao livro de Ailton Krenak “Ideias para adiar o 

fim do mundo”; no qual o líder indígena faz a seguinte provocação:  

 

Talvez estejamos muito condicionados a uma ideia de ser humano e a 

um tipo de existência. Se a gente desestabilizar esse padrão, talvez a 

nossa mente sofra uma espécie de ruptura, como se caíssemos num 

abismo. Quem disse que a gente não pode cair? Quem disse que a 

gente já não caiu? (KRENAK, 2019, p. 29) 

 

No contexto desta provocação, ele está se referindo às transformações ocorridas no 

planeta que nós, humanos, habitamos. A Terra, tal qual conhecemos hoje, já passou por 

muitas outras configurações. Mas nós nos apegamos nas imagens que somos capazes de 

absorver nas lentes desfocadas de nossas percepções perecíveis, voláteis. Focamos naquilo 

que nos conforta, nos acomoda e acreditamos que o planeta está configurado de modo a suprir 

nossas necessidades, acreditamos, durante toda a história da civilização ocidental, que a Terra 

e suas preciosas riquezas estão ao nosso dispor ad infinitum. E quando esse jogo vira nos 

assustamos. Como já ocorrera inúmeras vezes: em guerras mundiais, em guerras frias, em 

pestes e epidemias. É para essa queda, para esse tombo que o ser humano, no auge de seu 

antropocentrismo, não está e nunca esteve preparado para cair.  

Essa relação de nós humanos com a Terra tem sido perversa. Esse planeta que o homo 

sapiens explora já há tanto tempo e que vem extraindo sem nenhum cuidado do seu ventre 

toda a potência, toda a vida, toda a riqueza que ela tem para nos amparar. Nesse cotidiano 

teimoso do Capital, que escurece os dias com queimadas de hectares de floresta amazônica e 
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escurece os mares com ouro negro... O que seriam esses eventos ocorridos em 2019 senão a 

queda mais miserável e brutal do céu sobre nossas cabeças? Sim, a gente já caiu. E esse 

momento tenaz de pandemia apenas acentua essa queda do céu (KOPENAWA, 2015) que 

vem acontecendo desde que o mundo é habitado por nós.  

Diante de todas essas descidas ao lodo do humano, mais uma vez na nossa história, 

precisamos aprender a perder, a aceitar nossas quedas. Nós, enquanto humanidade. Mas, 

sobretudo aquelas pessoas que são os donos do dinheiro.  Refiro-me aqui às grandes 

corporações e aos políticos, que fazem pactos bilionários com bancada ruralista, com 

empresários, que fecham com as Igrejas neopentecostais exploradoras da fé do povo. Agora 

seria a hora de aprender a perder. Principalmente em se tratando de pessoas que teriam o 

poder de minimamente contribuir para que essa queda fosse menos dolorosa nesse momento.  

Quando o mundo todo repete em um só tom: Fica em casa! Nos lembramos de que 

aqui no Brasil tem muitas pessoas que não tem esse privilégio de ficar dentro de suas casas, 

porque o direito à moradia não é contemplado por elas.  

Se, por um lado, para o Estado neoliberal pouco importa quantos pobres morrerão ou 

viverão; por outro, eles fazem parte da configuração do Planeta Terra e são tão transmissores 

de COVID-19 quanto os bem sucedidos da elite que trouxeram o vírus para o país. E a 

tendência, como bem temos acompanhado, é que a situação não alcance melhoras 

significativas enquanto não houverem políticas efetivas e um cuidado atento a todos os 

habitantes do país. Pois, para além de uma questão de acolhimento e moradia, que é uma 

história muito longa e não começa e nem acaba com coronavírus. Temos igualmente uma 

problemática de saúde coletiva. E mesmo que seja conveniente pro Estado que pessoas em 

situação de vulnerabilidade e improdutivas se encontrem com a sua finitude o mais breve 

possível, elas também transmitem o vírus. Pois habitantes de um mesmo espaço somos todos 

responsáveis por criar, alimentar e cultivar o chão em que pisamos. Apesar de todos os 

valores contrários instituídos pela necropolítica (MBEBE, 2018) e exploração das riquezas do 

planeta. 

Enquanto isso — enquanto seu lobo não vem —, fomos nos alienando desse 

organismo de que somos parte, a Terra, e passamos a pensar que ele é uma 

coisa e nós, outra: a Terra e a humanidade. Eu não percebo onde tem alguma 

coisa que não seja natureza. Tudo é natureza. O cosmos é natureza. Tudo em 

que eu consigo pensar é natureza (KRENAK, P.9/10).  

 

Essa cisão que nos aliena da Terra e de nós mesmos é recorrente na história e nos 

mostra que, por vaidade ou por ganância, a lógica que permanece continua sendo a do 

antropocentrismo que nos direciona às nefastas consequências éticas de uma vida predatória 
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na qual o preconceito fundante (ESPINOSA, EI, Apêndice) conserva em grande parte das 

pessoas a ideologia de que a natureza e nós somos entes dicotômicos e ela foi fabricada pelas 

mãos de um Deus punidor para satisfazer as vontades e carências humanas. Como poderia ser 

diferente o susto diante do novo vírus e as formas mais vis de se relacionar com ele? 

Negacionismo: “é só uma gripezinha”, afirmam uns; “continuem trabalhando”; dizem outros. 

E retornamos, pois, ao ponto inicial. Fica na rua quem não tem casa. Jogados à própria sorte, 

agora mais do que nunca. O estrago da pandemia é visível a olho nu, apesar da invisibilidade 

do vírus. Uma caminhada pela Praça da Sé salta aos olhos o aumento de pessoas vivendo nas 

calçadas do centro da cidade. Não teria como ser diferente diante do sucateamento das 

políticas públicas.  

Ficar em casa, lavar as mãos, só sair de casa em caso de necessidade e com máscara 

são as medidas que até então vem sendo mais recomendadas pela OMS como forma de 

prevenção e achatamento da curva de contágio.  Diante de tais determinações, muitos debates 

vão sendo expostos e revelam as contradições presentes nas sociedades de classes do Capital. 

Uma quarentena que se estende por meses, e na qual passamos a contar os dias pelo número 

de mortes. O estado de isolamento tem trazido muitas reflexões. O vírus é democrático? Há 

quem diga que sim, uma vez que ele adoece igualmente pobres e ricos, e não há imunidade 

para o novo coronavírus até agora. Mas em se tratando de um país de terceiro mundo que 

atualmente conta com um governo que institui a necropolítica como medida de contenção e 

disseminação de pobres, periféricos e negros a assertiva revela-se duvidosa. Como essa nova 

realidade se desenha, por exemplo, no cotidiano das pessoas em situação de rua?  

O objetivo do presente relato é abordar o estrago que uma pandemia pode causar em 

uma sociedade que dirime a grande parte de seus habitantes o direito à habitação. Como a 

pandemia os afeta? Quais medidas vêm sendo tomadas por parte da sociedade civil 

organizada? E do Estado?  Que possamos, por meio destas palavras, dar luz a um panorama 

no qual medidas preventivas simplesmente não são possíveis porque um grande número de 

pessoas não tem casa para guardar seus corpos, não tem água e sabão para lavar as mãos, 

quem dirá então álcool em gel. O presente trabalho se constrói por meio de experiências de 

campo em trabalhos com coletivos ativos de militância e organização da sociedade civil que 

lidam diariamente com a questão em pauta. Bem como por meio de informações que chegam 

pelas redes sociais de canais de comunicação diretamente ligados a pessoas que estão no 

front. A saber: a Pastoral do Povo de Rua, coordenada por Padre Júlio Lancelloti, o coletivo 

SP Invisível e moradores e moradoras da ocupação Alcântara Machado no Brás.  
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O padre Júlio tem atuado diretamente com o povo de rua no combate ao coronavírus 

em São Paulo. Diariamente são distribuídos alimentação, máscaras, apoio, conversas, 

esclarecimentos às pessoas que ocupam os serviços por onde o padre caminha na sua luta 

diária pela causa: cracolândia, Ocupação Alcântara Machado, Centro Comunitário São 

Martinho, etc. Ainda, a Casa de Oração do Povo de Rua, situada na região central da capital 

foi aberta para acolher temporariamente moradores de rua com sintomas da doença. Outro 

movimento que tenho acompanhado nesta luta é o SP Invisível, um coletivo formado por 

jovens voluntários que atuam junto à pop rua por meio de campanhas virtuais de arrecadações 

de itens básicos para sobrevivência dessas pessoas. Este coletivo igualmente vem fazendo 

campanhas de arrecadações de máscaras, sabão, álcool em gel, roupas para moradores de rua. 

Ambas as iniciativas citadas, além das ações realizadas no cotidiano, também tem feito 

pressão ao poder público para aprovação de medidas efetivas para enfrentamento da doença. 

Endossaram (sem sucesso) o coro, junto ao Ministério Público, da ação que propunha que a 

prefeitura do município liberasse a utilização de hotéis com alto índice de vacância para 

abrigos temporários para essa população durante o período de quarentena.  

Diante do exposto, procurei trabalhar de modo a salientar as diferentes nuances de 

uma doença que afeta a todos, mas de modo fundamentalmente desigual, dadas as condições 

históricas e materiais nas quais se vive. Estar em um confinamento em um apartamento na 

Oscar Freire não é como estar em um confinamento debaixo de um viaduto, sem sabão e água 

potável para lavar as mãos. E, por mais que pareça evidente, é preciso destacar essa 

disparidade, para que não caiamos na banalização da vida. Salientando-se ainda que, apesar 

do sentimento coletivo de solidariedade ter vindo à tona, uma vez que encontramos muitas e 

diferentes iniciativas da sociedade civil no apoio aos sem casa, é preciso nos lembrar 

diariamente de que direitos devem ser garantidos pelo Estado. E não dependerem de benesses 

e caridades como historicamente ocorre em nosso país. Por isso a relevância do presente 

epílogo, ao enfatizar que esta população é afetada de modo totalmente singular por uma 

doença que se faz universal.  As iniciativas são legítimas e prementes, mas elas não isentam o 

Estado do compromisso de firmar políticas que vem sendo construídas ao longo de muitos 

anos e muita luta, principalmente o Sistema Único de Sáude (SUS) e o Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS); conquistas efetivas que fundamentam a luta pela garantia dos 

direitos da população em situação de rua no país e que vemos sendo arruinadas. Por isso 

também é fundamental que nos atentemos às ações (ou aos descasos) por parte do poder 

público. Como, por exemplo, a medida tomada pela prefeitura de São Paulo no início da 
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pandemia, que foi a de oferecer 500 vagas para pop rua com sintomas da Covid 19, numa 

cidade que conta, de acordo com último censo, com mais de 24 mil pessoas nessa situação.  

 Mas esse descaso não é gratuito e nem despretensioso, bem sabemos. Ele é 

histórico, perverso e seus interesses são claramente favorecer uma parte específica do mundo 

coletivo brasileiro: os de cima. Como bem nos lembrou a primeira dama do governo do 

Estado de São Paulo, especificamente no dia 3 de julho de 2020, bem no epicentro do mundo 

pandêmico. Ela presenteia-nos com um vídeo no qual nos faz o grande favor de configurar 

explicitamente como a população em situação de rua ainda é vista pela lente embaçada dos 

interesses políticos dos donos do poder. Para concretizar a crítica, reproduzo, com profundo 

pesar, nesse espaço algumas palavras proferidas pela primeira dama Bia Dória, esposa do 

governador João Dória, a respeito da população em situação de rua em conversa com uma 

colega solialite. Nem o primeiro damismo se salva nas bocas cheias de ódio e preconceito das 

senhoras tão responsáveis que destilam veneno, impiedade, ignorância. Desatinadas, tratam o 

povo de rua como “oportunista”, pois nos discursos afirmam que a rua é “um grande atrativo”, 

uma vez que os pobres, sem direito à moradia, recebem água, alimento, roupas sem precisar 

ter responsabilidades e compromissos. Com certeza, deve ser delicioso morar na baixada do 

Glicério, ou debaixo de um viaduto na Radial Leste.  Por que não na Praça da Sé?  Perto de 

muitos bares atraentes, próximo à Cracolândia. Com certeza é o sonho de todo brasileiro e 

brasileira. Acordar sem casa, dormir com fome, tapar o buraco do estômago com corote, ou 

com craque. E as mulheres então, as mais privilegiadas, que aventura gratificante ter que 

utilizar o corpo como mercadoria para poder alimentar esse mesmo corpo que será reutilizado 

na próxima sorte! Sem dúvida, quem nunca sonhou com uma vida dessas, senhora primeira 

dama? 

As pérolas não se esgotam, ao tratarem do tema das políticas públicas, afirmam: “Não 

querem. A pessoa  quer receber, quer a comida, quer roupa, ela quer uma ajuda e não quer ter 

responsabilidade”. Referindo-se aos horários rígidos e à lógica carcerária dos abrigos, nos 

quais muitos obrigam as pessoas a saírem dos equipamentos às sete horas da manhã e 

voltarem à noite. Ficando sem rumo, sem teto e sem comida durante todo o dia. Deve ser 

mesmo um sonho utilizar este equipamento público. Será que essas senhoras tão responsáveis 

gostariam de ter horários rígidos para entrar e sair de suas casas todos os dias? Será que elas 

vivem sem roupa? Sem comida? Será que nos dias frios do inverno paulistano elas dormem 

sob o relento, sem coberta? Quantas perguntas poderíamos fazer a essas senhoras 

privilegiadas, brancas, limpas, que tem teto para fazer quarentena? Álcool em gel, água, sabão 

para lavar as mãos?  
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Em resposta a esse vídeo que “viralizou” nas redes sociais, transcrevo a fala de um 

companheiro que faz o seguinte depoimento, registrado pelos meninos do SP invisível: 

 “Ela falou que a população em situação de rua quer ficar na rua porque tem comida, 

porque tem as coisas. A população está na rua, senhor governador e senhora primeira dama, 

porque não tem política. Política de habitação, política de saúde e política de educação pra 

essa população. Se vocês garantissem a frente de trabalho pra tirar a população em situação 

de rua, ela não seria mal interpretada como ela tá dizendo. Ela tá sendo preconceituosa 

dizendo que as pessoas não querem sair da rua porque tem comida. As pessoas morrem de 

fome, principalmente agora na pandemia.” 

Claro que não precisaremos nos debruçar longamente para afirmar que não! A rua não 

é um atrativo. Na rua tem comida porque coletivos da sociedade civil organizada, grupos 

religiosos, voluntários se preparam durante longos anos para cumprir o papel do Estado. A 

resposta de nosso companheiro é exemplo de uma potência e uma clareza de argumentação 

que essas senhoras não alcançam, representantes da classe mais vil da sociedade brasileira: a 

elite. Acompanhando os movimentos podemos ver claramente a força de vida que o morador 

de rua engendra para permanecer diariamente na luta da existência.  Da mesma maneira que é 

meta do Estado matar pobre, o prazer do pobre é continuar vivo! E em meio à pandemia do 

novo coronavírus, a luta pela vida, invariavelmente se acentua na rua. As doações vão ficando 

escassas. Os trabalhos de coletivos e movimentos sociais também. Se precisamos ficar em 

casa, onde ficam os que não têm casa? Para além de não terem o privilégio da quarentena, a 

comida, a roupa, a coberta vão ficando mais escassas. Morrem de covid e de frio; de covid e 

de fome; de covid e de envenenamento de marmitex (pasmemos). Para grande satisfação dos 

tiranos e seus tiranetes.  

Falas que representam de maneira límpida e cristalina como a população em situação 

de rua é destituída de sua humanidade, de seus direitos, de suas próprias singularidades. 

Discurso típico daquelas que não conhecem o chão em que pisam, que ignoram a história para 

seu benefício próprio. E é por isso que me propus, enquanto psicóloga comprometida com 

essa realidade que tentam calar, a debruçar-me, ao final da tese, para a realidade dos sem casa 

no contexto pandêmico. Por isso o trabalho aqui realizado traz o cotidiano como fonte de 

dados para análise.  

Chegamos, pois, no diálogo vivido com a pop rua, onde trabalho há cinco anos, para 

compreender um pouco mais de dentro o que vem acontecendo com elas durante a pandemia.  
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Relato de agosto de 2020 

 

Parte 1- Em meio à pandemia do novo coronavírus, saio às ruas de São Paulo para me 

encontrar com o povo que habita as paisagens urbanas esquecidas pelo poder público: 

viadutos, vielas, calçadas. Após a entrega de doações na pastoral do povo de rua, vou ao 

Centro Comunitário São Martinho, onde diariamente são servidos cafés da manhã, dentre 

outros serviços ofertados precariamente pela prefeitura em parceria com voluntárias e 

voluntários da causa. Encontro Padre Júlio Lancellotti pelo caminho, conversamos 

rapidamente e continuamos os rumos. Pela tarde, decido passar na ocupação Alcântara 

Machado, aonde não ia há mais de seis meses, por conta de questões pessoais e também 

devido à disseminação da doença. Pelo caminho, São Paulo vai mostrando explicitamente que 

o “novo normal” não chegou para quem convive diariamente com o vírus da desigualdade 

social. Tudo igual. Muitas pessoas morando em barracas, como de costume. Muito precavida, 

estou de máscara e tenho na mochila uma garrafa de álcool 70 INPM, que passo nas mãos em 

todos os momentos em que preciso ter contato com algumas superfícies. Cuidadosamente 

caminho e me encontro com muitas pessoas nas suas barracas, debaixo de seus cobertores 

cinzas, carregando seus carrinhos de reciclagem, a maioria delas sem máscara, sem álcool em 

gel. Descendo as escadas da estação Brás do metrô, a caminho da ocupação, encontro um 

aglomerado de barracas de moradores de rua, hesito um pouco, mas não resisto. Desço as 

escadas e vou ao encontro de um casal, peço licença e digo que gostaria de conversar com 

eles se possível. Os anos de convivência com a rua me trouxeram o dom de arriscar 

conversas. Eles poderiam me rechaçar, ou me acolher. Por sorte dia, encontro a segunda 

opção. Digo que trabalho com população em situação de rua há algum tempo e no momento 

estava fazendo uma pesquisa para saber deles o que havia mudado com a pandemia. Eles 

procuram entender melhor o que faço, explico. E começamos um diálogo. Nada mudou, a 

resposta vem. Para quem sempre lidou com a miséria, a situação parece não afetar muito, não 

causar grandes medos. O casal me convida para sentar junto deles, mais próximo. É um 

convite, mas muito mais uma provocação. A atitude dá o tom da relação: de cima pra baixo, 

ou junto? Temo a presença do vírus, mas se estava ali, ou abraçava o convite, ou não seria 

bem recebida. Se dissesse que não, a conversa seria tão precária quanto inútil. Sento, ficamos 

os três, em roda, em frente à barraca. O senhor me pede para que eu olhe para trás de onde 

estou sentada: para dentro de sua barraca. Me viro, um lugar organizado, limpo. Elogio as 

condições e os cuidados. Ele me diz: “Isso daí, minha senhora, é a casa de um ser humano”. 

Pergunto se ele tem vontade de ter uma casa para morar, ele responde que sim: “E ainda vou 
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sair daqui brincando de alegria”. Houve uma longa conversa, potente, que me afetou 

profundamente. As histórias de filhos e filhas perdidos, a dor de não ter condições de se 

alimentar dignamente e não poder acolher um filho que porventura queira retornar para 

“casa”. São corpos que vivem expostos, sem direito à privacidade, sem direito ao futuro. Esse 

casal revela como a pandemia neste contexto não tem a mesma importância que para pessoas 

que têm garantido o direito à moradia. As preocupações deles antes e depois do vírus 

permanecem as mesmas. A vontade de ter uma casa para morar não surge com a necessidade 

da quarentena. Estão muito mais expostos a riscos e violências desde que lhes foi negado o 

direito à moradia. O corona é mais um elemento que ameaça essas vidas, mas não o mais 

importante, e de maneira alguma, o único.  

Continuo o caminho para a Alcântara. Procuro uma farmácia no Brás onde seja 

possível encontrar álcool em gel para doar para os moradores da ocupação. Porque soube, por 

meio de vídeos, mensagens e postagens de redes sociais que no início da pandemia estava 

sendo feito um trabalho muito bem organizado de prevenção às pessoas que lá vivem. 

Compro alguns que encontro para levar. Reportando-me à experiência passada que sabe que 

na rua as pessoas precisam de coisas. De bens. Materiais mesmo. É uma grande satisfação 

poder contribuir com um pouco. Penso que minha condição financeira não me permite levar 

muitos litros de álcool, ou levar muitas máscaras. Mas faço o que posso. E levo o que tenho. 

A questão é que o inusitado está presente na vida, que é dialética e nos mostra, com muita 

realidade, que o que alcançamos por meio do mundo virtual não traduz o real. Chegando à 

ocupação, o pouco álcool era muito. Havia mais de seis meses que a pandemia tinha 

começado. E o sucesso do trabalho inicial de prevenção foi se enfraquecendo ao longo do 

tempo. Na altura, poucas doações chegavam. Nem todas as pessoas possuíam máscaras. 

Algumas as tinham, muito sujas, colocadas no queixo. Simbolicamente representando uma 

vontade de se cuidar. Mas evidenciando esteticamente que quarentena é sim, um privilégio, na 

sociedade de classes na qual vivemos.  Na entrada para o espaço fica uma pessoa passando 

álcool nas que entram para o pátio central da Alcântara. Mas do lado de fora, todo mundo está 

junto, nos barracos, todos muito próximos. Eles fazem o que podem. Mas é insustentável 

controlar uma pandemia sem recursos. Há vontade, não há apoio político. E a vida vai 

seguindo, cheia de contradições. Nesse tempo em que estive longe, algumas mulheres foram 

embora. Algumas continuaram. E para a minha grande alegria, uma delas voltou. Encontrei-

me com Maya, que me reconheceu prontamente. Não contivemos o abraço. Pouco importa o 

vírus imaginário (ou real) que exista entre nós. Ela me leva até sua maloca para ver o seu 

bebê, agora já com alguns dentes e umas poucas sílabas entre os lábios. Enquanto estou ali, de 
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costas para a rua, admirando o bebê de Maya, Adélia chega e me reconhece de costas com um 

grito e um abraço muito forte e longo. A vida está presente entre a gente. Há mais de um ano 

que não via Adélia. Soltamo-nos do abraço e ela me apresenta, com muito orgulho, sua filha: 

Helena.  

 

Parte 2- Helena.  

 

Havia quase dois anos que não via Adélia. Ela participava de todas as oficinas que 

fazíamos com as mulheres, mas em determinado momento, devido a algumas desavenças 

internas, decidiu sair da ocupação e foi, grávida, com seu filho de dois anos e o companheiro, 

para a rua. Nesse meio tempo fiquei sabendo que estava na Praça da Sé, mas nunca mais a 

tinha encontrado. (Até o momento). O bebê que carregava no ventre quando deixou a 

Alcântara, agora andava, corria, sorria para todas as pessoas. Logo chegou Carlos, seu filho 

que eu conhecia e pelo qual tenho um carinho profundo. Carlos está agora com três anos e 

alguns meses. Ele também se lembrou de mim rapidamente. Me deu um abraço: “Titia!” 

Nesse momento, penso eu: venci na vida. Encontrei a psicologia que luto para construir: na 

rua, com amor, com os de baixo. Comecei a conversar com Adélia para saber como estava, 

quais os caminhos a haviam trazido de volta para o espaço. Ela começa dizendo que seu 

companheiro morreu, assassinado violentamente, na rua. Não sabe o motivo e nem quem 

cometeu o crime. Conta que depois que saíram de lá, Marcos (o companheiro) começou a 

beber muito. Ele já tinha problemas com o álcool na época em que moravam ali, mas conta 

que piorou. Que vinha constantemente sofrendo violência doméstica do homem que a 

acompanhava e oprimia. Quando nos conhecíamos, e ela participava das oficinas, ocultava a 

violência física. Mas hoje decidiu abrir: “Ele tava me batendo muito mais do que quando a 

gente tava aqui. Acordava as crianças de madrugada pra bater em mim. Isso aqui foi ele”. 

Dizia mostrando as cicatrizes pelo corpo. Contou como foi estar na calçada, com os filhos 

pequenos, dentro de uma barraca, falou do parto de Helena, de como se alimentava e tomava 

banho todos os dias vivendo em uma barraca de camping. “Às vezes a gente acordava tudo 

molhado de chuva durante a noite, mas não deixava as crianças molhar não”. As crianças de 

Adélia são incrivelmente lindas, e costumam cativar corações de muita gente. Ela conta que 

teve muita ajuda de pessoas que a conheciam, até que uma senhora, vendo sua situação, a 

levou para uma casa em Osasco. Foi com seus dois filhos, o companheiro havia falecido já 

nesse período. Conta que ao chegar à casa dessa senhora, com o tempo, começou a se sentir 

humilhada, pois a mulher queria controlar toda a sua vida, disse que não tinha autonomia para 
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nada e que ficar de favor nessa casa tornou-se insustentável. Foi quando decidiu voltar para a 

Alcântara. Nessa conversa com Adélia também estavam presentes outras mulheres, Maya, e 

mais duas amigas. Todas as mulheres ali tinham filhos e filhas e ficamos conversando muito 

sobre maternidade, elas se queixavam da dificuldade de cuidar das crianças, de quanto elas 

davam trabalho e gastos. Perguntaram quantos anos eu tinha, e se já era mãe. Disse que tinha 

36, e que não. Falei que já tinha tido muita vontade em uma época da vida, mas que a 

convivência com mães e crianças foi me mostrando uma realidade que não me atraía muito. 

Percebo que nesses momentos o recorte de classe se faz presente com mais força. A 

maternidade e a gestação trazem mais visibilidade a elas, e é onde se afirmam como donas de 

seus corpos. Trazem momentos em que é possível se alegrar um pouco também. Como Adélia 

muitas vezes dizia, chamando-nos a atenção: “Helena é uma menina muito alegre, ela ri pra 

todo mundo”. A presença de pares contraditórios em todo momento se evidencia: alegria e 

tristeza; ódio e amor. Claro que essas contradições estão presentes na vida de todas as mães, 

mas ali o peso é maior. Como revela a frase de uma delas: “A gente fica parindo, sofre as 

dores e depois tem que ficar lutando pra criar porque o pai não ajuda em nada. Pior, ainda 

bate na gente. O pai dos meus filhos eu botei na cadeia.” Mas mesmo assim, a criança é a 

presença de alegria. Morte e vida Severina, como brilhantemente nos descreveu João Cabral. 

Lembrando que estávamos em meio à pandemia e nessa roda que formamos sentadas ali no 

chão do viaduto, somente eu estava de máscara. Nem as mulheres, nem as crianças. Álcool 

em gel e máscara são artigos de luxo para o povo de rua. O coronavírus para eles é apenas 

mais uma das inúmeras opressões que vivem todos os dias. Mas não por isso pouco 

importante. Para algumas, um peso que as tira o emprego precarizado que tinham antes de 

começar o desastre. Para outras, como Adélia, algo inclusive positivo, pois no momento 

conseguiu ter acesso ao auxílio emergencial que, somado ao seu bolsa família, possibilitou 

que ela comprasse um celular. Ao menos, debaixo do viaduto e com o auxílio ela tem agora 

mais condições de enfrentar a luta da criação de Carlos e Helena, que tanta dor e amor 

produzem em seu corpo feminino na rua. Uma das mulheres nos diz durante a nossa conversa: 

“Carlos às vezes fala pra gente: Meu pai vai voltar e vai me levar pra praia. A gente não fala 

nada, deixa ele sonhar né, ainda é muito pequeno...”  

Quase continuam vivos... 

E assim corre a vida dos “quase-humanos”, tal qual definido por KRENAK (2019, 

p.33-34): “Os quase-humanos são milhares de pessoas que insistem em ficar fora dessa dança 

civilizada, da técnica, do controle do planeta. E por dançar uma coreografia estranha são 

tirados de cena, por epidemias, pobreza, fome, violência dirigida”.  
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Antes e depois da pandemia, moradoras e moradores de rua são tirados de cena. Suas 

vidas retiradas aleatória e diariamente quanto menos seus corpos contribuem para a 

manutenção dessa história ancestral de um grande número de pessoas alimentarem (simbólica 

e efetivamente) as classes mais privilegiadas da sociedade, como a da primeira-dama citada 

anteriormente. Mas também as menos abastadas que a dela, diga-se. Em outubro, mais de um 

mês após essa primeira visita já narrada, retornei ao viaduto para compreender como estavam 

passando os dias pandêmicos por lá. Ainda estávamos (e estamos) na pandemia. Mesmo com 

as negações e as quedas irrisórias nos números de mortes mais recentes. 
54

 Fui até à Alcântara 

levar algumas roupinhas de menina para a filha de Adélia, que havia pedido na última visita. 

Ao chegar, fui reparando aos poucos como estava o movimento em relação à pandemia no 

espaço. Ainda duas pessoas na entrada do pátio central da ocupação passavam álcool em gel 

em quem entrava. Mas do lado de fora, as mesmas aglomerações, ninguém com máscara. No 

lado de dentro, mesmo tendo passado álcool para entrar, as pessoas não estavam com 

máscaras, salvo raras exceções, uma ou duas, e eu. Uma questão de saúde pública, 

desinformação e ausência de recursos e vontade política para um cuidado mais criterioso. E 

não irresponsabilidade de indivíduos privados de seus direitos, é claro. Ou pelo menos deveria 

ser a quem lê... Se a classe média, que tem todos os recursos possíveis e necessários para 

cuidar e prevenir continua frequentando bares e fazendo suas aglomerações sem máscaras nas 

ruas, nas praias e em suas casas, quem dirá o povo pobre, vivendo debaixo de um viaduto.   

Outra evidência clara ao chegar no espaço é a do aumento na quantidade de pessoas 

vivendo ali. O pátio onde antes ficavam algumas poucas pessoas com colchões, estava cheio. 

Durante a pandemia a ocupação recebeu pessoas em situação de rua que tinham menos do que 

eles para se proteger. Fizeram (e muito bem feito) o papel que caberia ao Estado. E o efeito é 

o que aparece com toda a realidade diante dos olhos de quem conhece há anos o lugar. Muito 

mais pessoas vivendo ali. Andando pelo pátio, encontro Maya, que participava de nossas 

oficinas. Ela está muito magra, noto e falo. Ela responde que sim, e que emagreceu muito 

porque vem passando por uma situação extrema. Combinamos de conversar na sequência. 

Dou mais uma volta e saio para a rua, onde ficam nas calçadas muitas pessoas sentadas, 

mulheres com suas crianças, em sofás, em frente aos barracos. Uma delas logo me reconhece: 

                                                 
54

 A média móvel de mortes, calculada com base nos números de mortos dos últimos sete dias, é de 

483, o que representa queda (-27%) em relação à variação de 14 dias atrás. Esses dados não levam em conta as 

informações de Goiás, Rondônia, e Minas Gerais. Os dois primeiros não divulgaram seus números hoje por 

conta de uma instabilidade na plataforma do Ministério da Saúde, e Minas Gerais não atualiza os números da 

covid-19 aos domingos.  

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/10/18/covid-19-coronavirus-mortes-

casos-brasil-18-outubro.htm? 
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“Você que tava aqui no dia do chá de bebê né”. Respondo que sim. Esse evento nós fizemos 

já tem dois anos, e ainda muitas das que participaram se lembram. Como é potente sentir esse 

afeto, essa memória. Elas se lembram, inclusive, de detalhes, das mulheres que participaram, 

das atividades que fizemos, das roupinhas que ganharam. E pedem mais. Que alegria será se 

pudermos fazer de novo. Vou ao encontro de Maya para podermos conversar, sua aparência 

me preocupa. Ela está em frente de sua maloca, varrendo o chão, agitada, diz que já vai, só 

esperar ela terminar. Espero porque não quero deixar escapar algo que me parece que pulsa de 

dentro dela e de mim. Após alguns conflitos na rua, outros agitos e desculpas, finalmente 

entramos em sua maloca e sentamos no sofá. Ela desenrola toda a história, da qual ocultei 

algumas partes, por se tratar de uma realidade muito íntima dela. Há um conflito intenso com 

a mãe, com a maternidade que a vida lhe trouxe muito precocemente (aos 14 anos) e com o 

companheiro, do qual sofre violência, “como todas as mulheres por aí”, segundo sua 

narrativa. Ficamos muito tempo conversando, devido à gravidade do assunto. E, em meio a 

uma situação tão complexa, essa jovem menina, que parece ter mais experiência de vida que 

uma mulher de 40 anos, solta algumas frases que mostram a sua força. “A rua é nossa escola, 

ela ensina muito”. Ouvindo suas falas, muito mais potentes do que passivas, fico feliz de 

poder estar com ela. Lutamos para que essa situação não a leve às suas ruínas. Pois ainda 

muito jovem, mas ainda muito lúcida. Falando com consciência de assuntos tão profundos 

como os que apareceram, que são os que ela tem lidado diariamente. Adélia chega, ela tinha 

ido até o centro buscar doações. Está vivendo com outro homem. Meu sentimento, ao ver que 

se “livrou”, tragicamente, de um agressor é o de que não o tenha trocado por outro. A 

sequência dos acontecimentos é que dará a resposta dessa história, tantas vezes repetida na 

vida das mulheres.  

Esses relatos, bem como outras vezes em que fui até à Praça da Sé levar máscaras para 

o povo de rua, trazem uma complexidade de tramas afetivas e históricas sobre as quais se 

debruçar. Pois, para além de um olhar atento ao cenário pandêmico, a rua revela muitas outras 

questões a serem analisadas. Indispensável aqui o conceito de sofrimento ético-político 

(SAWAIA, 199) e a importância de se atentar para o estudo da afetividade de pessoas que 

veem todos os dias seus direitos sendo diluídos como sal na água. Trataremos, pois, do que 

foi visto. 

Sem máscaras e com muita memória, cada dia é uma vitória.  

Num primeiro momento, antes e depois de sair às ruas, os dados encontrados apontam 

para o previsível descaso total do poder público de cuidar dos mais pobres num momento em 

que as desigualdades e a precariedade da vida se acentuam. Como exposto nos relatos de 
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campo, e somando-se aos encontros esporádicos com o povo de rua na Praça da Sé durante 

esse período de peste, o que se nota com transparência é que a prevenção não faz parte do 

cotidiano dessas pessoas. Ao invés de acolher, o Estado desaloja e despreza, como pudemos 

ver claramente por meio da ação da prefeitura de São Paulo ao fechar o serviço de 

atendimento na cracolândia neste ínterim. 
55

 Na ocasião foi fechado o Atende 2 que acolhia 

300 pessoas por dia e 140 para pernoite e, segundo a gestão municipal, esse público 

começaria a ser atendido em outro endereço, no Glicério. Sem considerar as condições de tal 

transferência, realizada em ônibus lotado e sem máscara para nenhum dos usuários, 

reiteramos o desfalque na ação. Uma mudança de endereço realizada de forma brusca, 

truculenta e precária, inevitavelmente, despeja mais pessoas nas calçadas. Além do já citado 

esforço, sem sucesso, das ações movidas pelos coletivos junto ao Ministério Público para 

acolher pessoas em situação de rua temporariamente em hotéis com grande número de 

vacância. E é dessa forma que o município se exime de seu dever de assegurar os direitos a 

essas pessoas, tal qual previsto no decreto de Lei n°7.053 de 2009.  

Posto isto, para além dessa ausência de cuidados, o que se nota também é, por outro 

lado, o esforço de parte de movimentos sociais de cobrir o desfalque. Como sinalizado por 

meio dos trabalhos do SP Invisível, da luta de Padre Júlio e da ocupação Alcântara Machado. 

De outro modo, nota-se igualmente, por parte de algumas pessoas, uma entrega à situação e à 

possibilidade de contaminação por não terem outra saída. Como se prevenir quando não há 

recursos?  Foi notória a alegria e o brilho nos olhos (sem exagero lírico) de algumas pessoas 

para as quais entreguei umas máscaras na Sé. É como se ao menos simbolicamente pudessem 

estar protegidas, mesmo que por pouco tempo.  

 

Para além do vírus: a pandemia da violência contra mulheres. 

Tratemos agora de lançar a visão para a especificidade de como a vida de algumas 

mulheres está sendo delineada em meio a tantos descaminhos. Apesar da conjuntura causada 

pela capacidade reprodutiva da Covid-19, novas e velhas relações afetivas vão se compondo e 

decompondo nesse lugar. Se, por um lado, não desconsiderando a dor, para a classe média e 

alta, fazer isolamento traz ao corpo-mente uma série de novos significados e toca em medos 

guardados ao longo de anos, levando muitas pessoas a retornarem (ou iniciarem) um 

acompanhamento psicológico (SCHMIDT, 2020). Para quem está na rua o novo cenário 

acomete de modo bastante diferente. A pandemia é só mais uma dificuldade que precisam 
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enfrentar nas suas lidas diárias, como percebemos nos relatos. Mas não tem o mesmo poder de 

afetação no cotidiano das pessoas em situação de rua como o tem na vida daquelas pessoas 

que estão cumprindo o isolamento. A falta de recursos e vontade política se incorpora nos 

seus relacionamentos diários. Desprovidas das máscaras e sem direito à moradia, elas 

enfrentam essa nova configuração de mundo como podem. A pergunta ressoa: como se 

prevenir quando não há recursos? Em parte, fazendo o que já foi feito, como nos exemplos 

citados nos trabalhos junto a coletivos. Mas isso, bem sabemos, é insuficiente. Cabendo, pois, 

à grande maioria, continuar a vida como se ela não tivesse mudado seus rumos. A doença é 

mais uma maneira de silenciar e matar, não menos cruel e nem menos real; mas como já dito, 

mais uma, dentre tantas que encontram aquelas e aqueles vivendo nas ruas de São Paulo.  

O que nos chama a atenção, portanto, neste momento, é a repetição sistemática e 

agudizada das violências que as mulheres nas ruas sofrem. Como nos casos das que 

encontramos nos diários de campo descritos neste trabalho. A história de Adélia é uma das 

que nos dão chão para a compreensão desta complexidade. A pandemia não é para ela uma 

preocupação central. Pois para quem passou pela situação recente que compartilha conosco no 

dia em que nos sentamos com outras mulheres para falar sobre a vida, a Covid passa 

despercebida. Adélia acabara de perder o ex-companheiro de forma trágica, no meio da rua, 

estava há meses mudando da rua para barracos, buscando encontrar um abrigo para os dois 

filhos pequenos, passando por humilhação de ter que ficar de favor na casa de desconhecidos 

até finalmente chegar de novo debaixo de um viaduto. Onde agora está com um novo 

companheiro, que esperamos não repetir as violências que sofria do anterior. Ela está feliz 

com seu auxílio emergencial, que a tirou ao menos de uma situação profundamente escassa de 

recursos materiais.  

Tanto quanto Adélia, as outras mulheres com as quais conversávamos pouco tocaram 

no assunto do vírus, por mais que em alguns momentos eu tenha tentado trazê-lo. Como 

exposto, falavam muito mais do quanto a maternidade as sobrecarrega e a luta para se 

proteger dos parceiros que a violentam. Maya também fala da violência que sofre do 

companheiro “como todas as mulheres por aí” e de como sua situação atual, sua relação com a 

mãe e com o filho pequeno são questões que a acometem. O afeto mais forte neste caso não é 

o medo do vírus, mas continua sendo essa rede de violências sofridas por ela ao longo de sua 

jovem vida. Da qual a mãe compartilha, por ter história parecida e já tendo, inclusive, perdido 

outra filha vítima de feminicídio.  Maya luta contra a pandemia da violência contra a mulher 

que percorre a sua ancestralidade. O coronavírus é mais uma ameaça ao corpo dessa mulher 
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que tantas formas de violência sofre ao longo da sua história. Não a mais importante e nem a 

única. 

Diante do exposto, novamente me remeto à primeira-dama (salientando evidentemente 

as desigualdades de classe). Ouso questioná-la: quão diferentes são as histórias das mulheres 

que lutam pela sobrevivência nas ruas da sua? Quantas histórias, Bia Dória, de intolerância, 

preconceito e feminicídio a senhora não carrega de sua ancestralidade no seu discurso de 

ódio? Retomando nossos filósofos (Espinosa e Krenak), concluímos, com muito pesar, que o 

ser humano. Ou, mais especificamente, o homem, branco, rico, cis, hétero, ainda acredita que 

o mundo, a natureza, e as mulheres estarão infinitamente dispostas a servi-los. Que remédio 

haverá para modificar a necessidade instituída da servidão? O coletivo? Os afetos? As 

políticas públicas? A conclusão não pode ser feita a não ser em tom de dúvida. E de revolta. 
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CARTA FALA MULHER 

 

São Paulo, 05 de Agosto de 2018 

O grupo “Fala Mulher”, situado na sede do Movimento Nacional da População em 

Situação de Rua em São Paulo vem discutindo ao longo dos anos de 2018 e 2019 a 

necessidade de se estabelecer um conjunto de normativas que sirvam de base para políticas 

específicas para mulheres em situação de rua na cidade de São Paulo, tendo em vista as 

recorrentes denúncias de violação de direitos entre esse público. Cabe a nós, enquanto 

mulheres que lutam e que já passaram por situações onde precisaram e não puderam contar 

em nenhuma instância com a ajuda do Estado, estabelecer as principais demandas e 

necessidades que se encontram nessa realidade vigente de desigualdade social. 

De tal modo, segue a medida principal e de caráter permanente: 

- Moradia digna para todas as mulheres com ou sem filhos.  

Caso não cumprida seguem-se as medidas provisórias: 

No âmbito da assistência Social: 

- Centros de Acolhida para mulheres em situação de rua; proteção especial àquelas que 

se encontram nesse lugar em decorrência de violência doméstica e perseguição do agressor. 

- Centros de Acolhida onde a mãe possa ficar com seu filho por tempo permanente 

sem mudanças constantes de endereço, para que a criança possa seguir o seu percurso 

educacional na mesma escola, para que possa estabelecer os vínculos comunitários. 

- Treinamento das equipes de Centros de Acolhida de modo a garantir que as mulheres 

abrigadas sejam tratadas com dignidade nesses espaços, onde ocorrem diariamente situações 

de violações de direitos, humilhações e desprezo voltadas ao povo de rua. 

No âmbito da saúde: 

- Direito da mulher usuária ou não de substâncias/em situação de rua de ter a guarda 

de sua filha(o); em casos extremos, reitera-se o compromisso do Estado em auxiliar essa 

mulher.  

- Em casos onde seja necessária intervenção psicossocial, reitera-se a reponsabilidade 

do Estado mediante acompanhamento por meio de equipamentos como os 

CRAS/CREAS/CENTROS POP/CAPS AD/CAPS II.  

- Acesso às Unidades Básicas de Saúde sem dificultadores em virtude de preconceito 

recorrentes a esse público, com vistas a garantir o direito à saúde da mulher. 

- Acompanhamento pré-natal de qualidade mediante o Sistema Único de Saúde. 

No âmbito do trabalho Trabalho: 
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- Programas de capacitação para mulheres em situação de rua, abrigadas ou não; 

- Programas de geração de renda nos centros de acolhida, acessíveis a todas as 

mulheres que porventura tiverem interesse em participar.  

Todas essas reivindicações partem da realidade concreta dessas mulheres, por meio de 

um longo trabalho de escuta e acolhimento de denúncias, sonhos e necessidades. 

Todas as nossas reivindicações estão ancoradas na Lei 8.069 de 1990 (ECA), na Lei 

11.34/2006 (Maria da Penha); na PNAS (2004); e na Lei 8.080 de 1990 (SUS). 
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LOAS 

 

 Importa sinalizar que, de acordo com Sposati (2007), existe uma trajetória histórica percorrida antes 

da promulgação da Lei n°8742, a Orgânica de Assistência Social (LOAS) que merece ser destacada e 

percorreu o seguinte percurso:  

- 1938- Sob a ditadura do Estado Novo, no governo de Getúlio Vargas é criado o Conselho Nacional 

de Serviço Social (CNSS), vinculado ao Ministério de Educação e Saúde.  

- 1942- LBA (Legião Brasileira de Assistência) – Baseada na relação de parentesco com as mulheres, 

quando Darcy Vargas, a esposa do então presidente reúne algumas senhoras para tratar de assuntos 

sociais, com forte presença de um espírito patriótico e benevolente.  

1974-  Criação do Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS)- “...a assistência social 

federal ganha um novo lugar. A ditadura militar insinuando um processo de abertura cria, sob o Gen. 

Ernesto Geisel, o Ministério da Previdência e Assistência Social” (SPOSATI, 2007, p. 27).  

1984- É lançado o debate em torno da discussão entre Assistência e Previdência, a figura de Sônia 

Fleury Teixeira surge com uma grande importância neste debate. Fleury “...tenta questionar a 

separação dos benefícios entre as duas áreas pelo tipo de população beneficiada e pelo tipo de 

benefício oferecido” (SPOSATI, 2007, p,30). 

1984- O Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) da Nova República institui a assistência como 

política pública, reconhecendo os seus usuários como sujeitos de direitos. Nesse período, a  PUC-SP 

vinha realizando uma série de estudos em relação à Assistência Social, o que possibilita a construção 

de um denso referencial teórico na área.  
1990- São criadas leis que representam importante avanço no campo das políticas públicas do país: a 

Lei 8.080/1990 que operacionaliza o atendimento público à saúde no âmbito do sistema Único de 

Saúde (SUS); além do ECA (Estatuo da Criança e do Adolescente). Nesse momento inicia-se um 

intenso movimento de pressão para a aprovação da LOAS. 

1990- A primeira proposta da LOAS foi vetada em 1990 pelo então presidente Fernando Collor. 

1993- A LOAS é aprovada no âmbito do poder Executivo em 1993 no governo Itamar Franco. 

1995- Infância: Extinção da LBA e criação das Comunidades Solidárias (CS). Ana Peliano, 

representante do CS no governo FHC afirma na I Conferência Nacional de Assistência Social que essa 

criação era “um condomínio de múltiplos objetivos que não se resumia a ações seletiva, de caráter 

restritivo e emergencial” (SPOSATI, 2007, p.68). A infância da menina LOAS é marcada por um 

misto de conservadorismo e modernidade neoliberal, o que contribui para que o seu desenvolvimento 

infantil tenha um caráter precário.  

1997- II Conferência Nacional da Assistência Social- “O Sistema Descentralizado e Participativo da 

Assistência Social – Construindo a Inclusão – Universalizando Direitos”.  

2001- III Conferência Nacional de Assistência Social- “Política de Assistência Social: Uma trajetória 

de Avanços e Desafios”.  

2003- A LOAS recebe casa própria com o advento do Ministério da Assistência Social no governo de 

Luiz Inácio Lula da Silva.   

 

 

 

 


