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Resumo 
 
Objetivo: Esta dissertação teve como objetivo visibilizar produções de vida de 

mulheres “viventes de rua” na região central do município de São Paulo. Também 

buscou analisar mapas de cuidado dos modos de “andar a vida” das mulheres 

viventes de rua e analisar experiências de maternagens dessas mulheres. Métodos: 
Trata-se de uma pesquisa qualitativa elaborada a partir da cartografia, realizada no 

território do centro do município de São Paulo, mais especificamente na região da 

Sé, Glicério e Luz em 2021. A pesquisadora esteve imersa nas afetações da 

cartografia, através da atuação como redutora de danos, produzindo a pesquisa em 

ato a partir dos encontros vivenciados. Por meio da “escrevivência” dos diários de 

campo, a pesquisa construiu mapas cartográficos e contos-narrativas que dão língua 

às vivências. Resultados: Os encontros com as mulheres viventes de rua e sua 

análise colocou luz em alguns achados dessa pesquisa: as “redomas” que permeiam 

individualidades – protegem e “(in)visibilizam” determinados corpos; “(in)visíveis”: o 

papel de testemunhar existências; a Redução de Danos como estratégia de cuidado; 

“mulheridades”: mulheres “(in)mundas”; “necropolítica” – a política de morte que 

atravessa corpos e existências. Conclusões: Esta pesquisa apresenta os conceitos-

ferramenta de “(in)visíveis”, “redomas” e “mulheridades” como possibilidades de 

análise dos modos de “andar a vida” das mulheres viventes de rua e de composição 

desses mapas.  

 

Descritores: Mulheres. Pessoas em situação de rua. Pesquisa qualitativa. Violência. 
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Abstract 
 

Objective: This dissertation aimed to make visible the life productions of "street 

living" women in the central region of the city of São Paulo. It also sought to analyze 

care maps of the ways of living the lives of women living on the streets and to 

analyze these women's mothering experiences. Methods: This is a qualitative 

research based on cartography, held in the territory of the center of the city of São 

Paulo, more specifically, in the region of Sé, Glicério and Luz in 2021. The 

researcher was immersed in the affectations of the cartography, by acting as harm 

reduction worker, producing the research from the encounters experienced. Through 

the writing of field diaries, the research built cartographic maps and narrative-stories 

that gave language to these experiences. Results: The encounters with women 

living on the streets and their analysis shed light on some findings of this research: 

the “domes” that permeate individualities – protect and make “(in)visible” certain 

bodies; “(in)visibles”: the role of witnessing existences; Harm Reduction as a care 

strategy; “womanhood”: “(in)mundane” women; “necropolitics” – the politics of death 

that crosses bodies and existences. Conclusions: This research presents the tool-

concepts of “(in)visibles”, “domes” and “womanhood” as possibilities of analysis the 

ways of living the life of women living on the streets and of composition of these 

maps. 

  

Keywords: Women. Homeless population. Qualitative research. Violence. 
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1 PARTINDO DO FIM 
 
O apanhador de desperdícios 
Uso a palavra para compor meus silêncios. 
Não gosto das palavras 
fatigadas de informar. 
Dou mais respeito 
às que vivem de barriga no chão 
tipo água pedra sapo. 
Entendo bem o sotaque das águas 
Dou respeito às coisas desimportantes 
e aos seres desimportantes. 
Prezo insetos mais que aviões. 
Prezo a velocidade 
das tartarugas mais que a dos mísseis. 
Tenho em mim um atraso de nascença. 
Eu fui aparelhado 
para gostar de passarinhos. 
Tenho abundância de ser feliz por isso. 
Meu quintal é maior do que o mundo. 
Sou um apanhador de desperdícios: 
Amo os restos 
como as boas moscas. 
Queria que a minha voz tivesse um formato 
de canto. 
Porque eu não sou da informática: 
eu sou da invencionática. 
Só uso a palavra para compor meus silêncios (Barros, 2000). 
 

Assim como o poeta Manoel de Barros, acredito compartilhar esse “atraso de 

nascença” de olhar o desimportante e envolver-me pelo simples movimento da vida. 

Gosto de apanhar desperdícios. Quando retomo minha trajetória, percebo quantas 

vezes deparei-me com meus silêncios, incômodos e encantamentos – foram 

acontecimentos que entraram em rota de colisão comigo, criando e destruindo aquilo 

que hoje é meu território existencial. 

Ao rompermos a dicotomia da postura “neutra” na relação objeto-pesquisador 

e assumirmos a impossibilidade de nos isentar de nossa implicação com a produção 

do conhecimento, podemos nos tornar “pesquisadores in-mundos” (Abrahão et al., 

2014). 

A impossibilidade de ser um pesquisador neutro impõe que este se coloque 

em análise, expondo sua implicação, ou seja, questionando sua própria prática e 

percebendo-se nesse processo: 
Análise que se amplia no movimento de produção do sujeito em ato e de 
suas afecções, pertença, referências, motivações, investimentos libidinais, 
bem como das relações de saber-poder sempre produzidas nos encontros 
entre o pesquisador e seus objetos (Schiffler; Abrahão, 2014, p.156). 
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Como anunciado no início desta dissertação, ela será atravessada por 

diversas formas de arte, presentes também em minha vida. A literatura, a poesia e 

as artes plásticas e visuais foram partes essenciais da minha formação e acalento 

nesse processo de “pesquisação”. Parto do pressuposto de que a linguagem 

artística nos leva do ocultamento ao desocultamento, sendo capaz de desvelar e 

preencher lacunas simbólicas. Durante a leitura, serão apresentados trechos de 

canções e pequenas “escrivivências” 1  minhas, produções artísticas que buscam 

preencher os silêncios que minhas palavras não souberam nomear. Trata-se 

também de um convite a se deixar vibrar pelas sensações que essas obras possam 

ecoar em cada um.  

Atualmente, entre minhas diversas facetas, compreendo-me como mulher, 

leitora - aspirante a escritora, psicóloga, militante e pesquisadora – características 

que não limitam minha existência, mas ampliam minhas possiblidades de ser. 

Nasci em uma família povoada pela presença de mulheres muito fortes, que 

teceram linhas de afeto que nos ligam e não desfiam com o tempo. Não tive a 

oportunidade de uma forte e positiva presença masculina em minha infância e 

adolescência; ao contrário, elas foram efêmeras e, por muitas vezes, violentas. 

Essas constatações sobre minha formação como mulher formam a primeira das seis 

colisões2 que me trazem ao momento presente.   

Minha escolha profissional foi uma grande aposta: não sabia o que 

encontraria na Psicologia, mas meu encantamento pelas “coisas desimportantes” já 

se desvelava para mim. Iniciei meus estudos no interior de São Paulo; desloquei-me 

do meu território. Integrando o movimento estudantil e participando de greves, 

desintegrava minha própria existência, tendo experimentado minha segunda colisão. 

 

 
1 Referência ao conceito de Conceição Evaristo, escritora brasileira, sobre sua forma de escrever 
narrativas próprias; porém, atravessadas por outras vivências, retratando, portanto, um âmbito 
particular e coletivo, simultaneamente. Esse conceito será aprofundado no decorrer da dissertação. 
2 Referência à música “Rota de Colisão” de Josyara:  
“Feito um toró você caiu 
E me invadiu 
Me alagou 
Você surgiu e germinou 
E as frutas doces despencaram 
Feito minhas pernas ao te ver 
Rota de colisão 
Na minha rota de colisão” 
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Sentia o chamado de retorno para aquelas tramas, laços e redes conhecidas, ainda 

que eu não fosse mais a mesma.  

Terminei minha graduação como psicóloga na Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC-SP). O retorno à cidade de São Paulo trouxe-me novos 

contornos e limites territoriais. Férteis possibilidades de ser, espaços que geraram 

estranhamentos e questionamentos – descobri meu comprometimento ético-político 

profissional de ser uma psicóloga implicada na transformação social. Mais uma vez, 

o “ser mulher” vibrou fortemente em mim: iniciei como estagiária no Núcleo 

Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher (NUDEM) da 

Defensoria Pública de São Paulo (DPESP)3. Atuávamos em casos pontuais, mas 

estávamos muito presentes nos serviços destinados às mulheres, em especial 

àquelas que haviam sofrido violências. As diversas histórias e (im)possibilidades de 

cuidado e proteção abriam e sangravam minhas feridas no processo. Essa foi minha 

terceira colisão. 

Em 2017, o NUDEM, juntamente a outras equipes da DPESP, foi chamado 

para atuar in loco, quando o então prefeito do município de São Paulo, João Doria 

Jr., realizou uma ação repressiva na região da Luz, também conhecida como 

“Cracolândia” com o objetivo de “acabar com o shopping center ao ar livre vendendo 

drogas 24 horas por dia para as pessoas. (...)”4. As forças de segurança pública 

foram convocadas para lidar com uma questão da Saúde Pública, resultando em 

graves e incorrigíveis violações de direitos das centenas de pessoas que residiam 

na região. Meu contato com a temática das mulheres em situação de rua e seus 

filhos(as) recebeu um marco de afetação nesse momento. 

 

 
3 O Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres atua pela efetivação do 
princípio da igualdade de gênero, com especial enfoque em políticas públicas que combatam 
discriminações sofridas por mulheres, tendo atuação de destaque na aplicação da Lei nº 
11.340/2006, também conhecida como Lei Maria da Penha, que prevê medidas de prevenção e 
repressão à violência doméstica e familiar contra a mulher. O órgão acompanha e auxilia as 
Defensorias Especializadas no atendimento às mulheres em situação de violência doméstica, 
vinculadas aos Juizados Especiais de Violência Doméstica. Além disso, o Núcleo atua na defesa dos 
direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, tratando de temas como: interrupção voluntária da 
gravidez, violência obstétrica, livre exercício da maternidade, entre outros. O Núcleo também busca, 
de forma transversal, levar uma perspectiva de gênero para as ações e práticas da Defensoria 
Pública. Na área de educação em direitos, promove palestras sobre temas de sua área de atuação 
(São Paulo, [date unknown]). 
4  Reportagem do site de notícias G1 publicada no dia 21/05/2017 – “Polícia faz operação contra 
tráfico de drogas e Doria diz que Cracolândia 'acabou'” (https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/policia-
faz-operacao-na-cracolandia-no-centro-de-sp.ghtml) 
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Formada e ansiosa pela experimentação profissional, iniciei como técnica de 

um Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na região 

norte de São Paulo. Estava simultaneamente aterrorizada e apaixonada pelo desafio 

que se apresentava a mim – mais um corpo estranho vinha em minha direção, 

anunciando minha quarta colisão. Conheci Pipa5, que com seus 11 anos me ensinou 

muito sobre sua casa: a rua.  

Após essa colisão enormemente transformadora, decidi retomar o projeto de 

tornar-me uma pesquisadora-implicada. Implicada, pois meu desejo passava por 

todas essas experiências sobre o meu “ser mulher”, psicóloga, ter experimentado o 

cuidado e proteção com mulheres em diversas situações de violências e tendo 

atuado e conhecido os serviços de proteção para crianças.  

Desengavetei o antigo projeto, amadurecido pelas vivências e hoje encontro-

me nesse lugar privilegiado de poder me colocar na produção de um conhecimento 

implicado-militante – comprometido ético-politicamente com um projeto de sociedade 

mais igualitário. A quinta colisão veio do meu encontro com esta pesquisa e seu 

processo, mas ainda não sei qual será o novo território que ocuparei. Minha 

disposição pelas “coisas desimportantes”, como disse Manoel de Barros, formou 

essa trajetória e agenciou meus desejos até o momento presente – não haveria 

como ser diferente.  

Por fim, a vida é muito mais surpreendente do que aquilo que planejamos 

para ela. O antigo sonho de trabalhar no Sistema Único de Saúde (SUS) e na rede 

de Saúde Mental foi revivido. Iniciei como trabalhadora da rede, em meio ao pior 

momento da pandemia de SARS-CoV2 (COVID-19) no Brasil. O medo e a 

ansiedade tomaram novamente conta de mim.  

Essa longa exposição sobre minha trajetória faz-se necessária nesta 

pesquisa, pois parte-se do pressuposto de que nenhuma escolha é feita sem sentido 

e de que toda produção fala de nós, e não seria diferente mesmo em uma produção 

científica. Lourau (1975) sintetiza esse pensamento ao trazer à tona a importância 

da implicação na prática da pesquisa e do pesquisador. Nossa produção de 

conhecimento deu-se no processo de uma cartografia, movimentando as diversas 

realidades compartilhadas.  
 

 
5 “Ser-Pipa” é um conto-narrativa que está anexo à dissertação e foi elaborado a respeito das minhas 
experiências e aprendizados com esse querido menino de 11 anos. 
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É somente através do reconhecimento da implicação que o pesquisador pode 

sujar-se de mundo e de seu objeto para que possa produzir e ser transformado no 

encontro com seu campo (Abrahão et al., 2014). A implicação não se refere 

meramente aos motivos pessoais pelos quais o pesquisador decide debruçar-se a 

respeito de determinado tema, mas também aos atravessamentos institucionais. 

Esse conceito de Lourau (1975) joga luz sob diversos fatores: aquilo que a 

instituição promove nos sujeitos é resultado de produções coletivas, sociais e 

históricas, presentes no denso caldo da humanidade e suas constituições. “Assim, é 

a análise da implicação que permite acessar a instituição, produzir conhecimento a 

partir de suas contradições” (Romagnoli, 2014, p. 47). 

Trata-se de uma pesquisa produzida em ato, viva e pulsante. Quando 

apostamos metodologicamente na produção da pesquisa em ato, na cartografia viva, 

construída em conjunto com os sujeitos, a investigação e seu resultado tornam-se 

uma construção coletiva: do pesquisador e do pesquisado. Nesse ponto, há uma 

interferência mútua, como o que Schiffler e Abrahão (2014) denominaram de 

“pesquisa interferência”. A pesquisa evidencia intercessores que desacomodam e 

reacomodam os territórios existenciais percorridos. 

Assim, outro conceito importante a ser trazido à luz desta dissertação é o de 

“intercessores”, pois compreenderemos a “pesquisa como um intercessor em nós” 

(Gomes et al., 2014). O termo foi elaborado por Gilles Deleuze para abarcar os 

encontros que geram deslocamentos, como dois corpos celestes que entram em 

rota de colisão e desviam de suas rotas originárias, rompendo a inércia. Os 

intercessores são responsáveis pela criação, são devir. 

O conhecimento desdobra desse movimento e da contaminação do 

pesquisador com seu campo, pelo objeto, pelas afecções e na construção de novos 

mundos. Há que se romper com a lógica que nos fora ensinada e deixar que o 

campo inunde a existência do pesquisador e seus encontros.  

O atravessamento é explicitado pelo conceito de Guattari (1992) de 

“transversalidade”, construído ao longo de sua obra, sendo o desvelamento de que o 

sujeito é composto por multiplicidades e pluralidades, não havendo uma neutralidade 

ou purismo; em tudo há miscigenação. Essa é uma constante postura de devir, 

criando e recriando realidades e formas de “estar no mundo”.  

A enunciação da transversalidade como intrínseca à existência produz a 

articulação entre os diferentes níveis e camadas de saberes, poderes e relações, 
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desacomodando forças instituídas e, potencialmente gerando novos territórios 

existenciais: “Um movimento permanente de atravessamentos, nos territórios que se 

forma, deforma e se transforma durante a investigação.” (Abrahão et al. 2014, 

p.159). Desse modo, não há neutralidade no processo de pesquisa e na produção 

do conhecimento, pois são atividades realizadas por um sujeito atravessado.  

1.1 Campos em disputa 

 

Reconhecendo e evidenciando alguns de nossos atravessamentos, daremos 

continuidade aos pressupostos que nos orientam.  

O campo das políticas públicas está em constante disputa, pois reflete em 

suas formulações as diferentes visões de mundo existentes na sociedade, ora 

sujeitas a determinados interesses, ora a outros e não necessariamente alinhadas 

às necessidades da população. Fleury e Ouverney (2012) adiciona a essa afirmação 

o fato de que a política de saúde deve ser compreendida enquanto uma política 

social, pois está voltada à continua produção dos indivíduos e da sociedade, em 

permanente disputa entre as tensões e diferentes visões presentes no caldo social. 

As políticas de saúde foram se construindo, sendo executadas e modificadas 

atendendo a essas tensões sociais de interesses divergentes. 

Dessa forma, analisar a maneira como as políticas de saúde desenharam-se 

e evoluíram até os dias de hoje, mesmo que sinteticamente, tendo em vista que não 

se trata do foco desta pesquisa, é essencial para a compreensão de como 

determinadas populações são vistas (ou invisibilizadas) nesses processos. O uso de 

Substâncias Psicoativas (SPA) é comumente associado ao desprovimento da 

possibilidade do indivíduo de exercer o autocuidado, o que fica ainda mais evidente 

nas atuais e recém-formuladas leis e decretos que retrocedem na luta por uma 

sociedade sem manicômios, em que o direito à diversidade, à autonomia e ao 

cuidado em liberdade sejam centrais.  

Amarante (1995) apresenta a construção histórica dessa concepção ao trazer 

à luz a Revolução Francesa, que se propôs a consolidar a ideia da cidadania e dos 

direitos do homem com base na ideia de que a cidadania estava fundada a partir da 
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“lucidez”. A concepção da impossibilidade de gozar plenamente da razão6 encaixa-

se no polo oposto à essa suposta liberdade de escolha, pois a alienação de si 

pressupunha a retirada da própria razão.  

A partir dessa lógica, constrói-se o asilo como o espaço de isolamento 

daqueles “não cidadãos”, privados da razão que lhes concederia a liberdade. É 

nesse escopo que esses locais tornam-se os responsáveis pela “cura da Razão e da 

Liberdade, da condição precípua do alienado tornar-se sujeito de direito” (Amarante, 

1995, p. 421). Todos aqueles que estão à margem da norma, desviando do padrão 

esperado enquanto cidadãos, podem ser e frequentemente são considerados 

alienados de si.  

É nesse território que as políticas de atenção à população usuária de álcool e 

outras drogas vem constantemente desenhando-se, em firme disputa por modelos e 

projetos ético-políticos distintos. A rua pode ser considerada uma reconfiguração 

desses espaços asilares, em que os não-dotados de razão são excluídos em frente 

aos nossos olhos, sendo (in)visíveis. Entretanto, essa seria uma visão simplista.  

A rua apresenta-se como um espaço vivo e de “multiplicidades”, conceito de 

Deleuze e Guattari (1995). A noção de multiplicidade nos coloca, simultaneamente, 

diante de diversas coisas e situações, como afecções, linhas, agenciamentos – ser 

um, significa também ser vários. É dessa forma que pretendemos circular pelas 

ruas: 
A rua que comporta alegrias, dores, dissabores, desafios. Preenchida por 
signos e diferentes sentidos, a rua é lugar de múltiplos sinais que acabam 
sendo naturalizados nos encontros com as alteridades. De muitas maneiras 
os sinais que vêm da rua nos invadem, porque também somos a rua. 
Cravados de tensões constitutivas entre produção de vida e morte, 
presentificam-se, no cotidiano do andar a vida de todos nós. Sentimentos 
como medo, compaixão, horror, desprezo, piedade, generosidade, 
interesse, curiosidade, todas essas afecções circulam entre nós sem pedir 
licença (Merhy et al., 2014, p. 2). 
 

Outro conceito-ferramenta que utilizamos nesta dissertação é o de 

“contrafissura”. Lancetti (2015) cunhou o termo para definir as ações políticas que 

desejam resolver imediatamente a questão do uso de SPAs na sociedade de 

maneira simplificada por meio da coação, da proibição e da tomada de medidas 

violentas justificadas através da criminalização.  

 

 
6 Razão atendendo ao conceito firmado com o movimento iluminista para definir a liberdade de 
escolha. 
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A contrafissura é uma paixão propriamente capitalística. Como uma alma, 
atravessa todos os territórios da existência e não se manifesta 
exclusivamente nos proibicionistas. Todos estamos nela como habitantes e 
habitados pela sociedade do controle. No nosso entender, a contrafissura é 
a primeira barreira a ser enfrentada por gestores e cuidadores (Lancetti, 
2015, p. 40). 
 

Remontamos a 2017 e às ações violentas da gestão municipal de São Paulo, 

marcadas por essa paixão capitalística. Enquanto estagiária do Núcleo 

Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher, fui convocada a 

participar de dois grupos de trabalho que se formaram após as ações repressivas na 

Luz. Por um lado, para atender as mulheres na região e verificar a existência de 

violações de direitos e, por outro lado, para elaborar um material científico que 

embasasse um pedido da Defensoria Pública para a Prefeitura, na perspectiva de 

reverter a ação realizada.  

No decorrer da pesquisa e dos atendimentos, duas mulheres com as quais 

tive contato marcaram-me em suas histórias, mobilizando diversos afetos. Os breves 

relatos trazem as memórias que foram possíveis de serem resgatadas: “mesmo 

quem neste momento escreve, sabe se contém o fio certo de uma história ou se é 

apenas uma dor embaralhada, sem redenção” (Ferrante, 2020). 

 

A mulher ridiculamente apaixonada  
 

Todas as cartas de amor são ridículas  
Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. 
Também escrevi em meu tempo cartas de amor, 
Como as outras, ridículas. 
As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas (Pessoa, 1944). 
 

A “mulher ridiculamente apaixonada” é bela, jovem, casada e grávida, “mas” 

vive na rua, é negra, pobre e fuma crack. Os serviços de saúde conseguiram 

aproximar-se dela quando ela já estava com 8 meses de gestação. Ela relatava um 

grande medo de “perder seu bebê”, ficava uma semana no leito do Centro de 

Atenção Psicossocial (CAPS), mas não aguentava a distância de seu marido-amor e 

voltava para sua casa, a rua.   

O NUDEM foi acionado para pensar em estratégias legais de garantia dos 

direitos dessa mulher, que desejava ser mãe e exercer sua maternidade ao lado do 

marido. Corríamos contra um prazo de um mês ou menos para buscar o que 

estivesse ao alcance da rede para garantir esse cuidado. Atuávamos em conjunto 



P a r t i n d o  d o  f i m  | 9 
 

 

com a rede de cuidado institucional: CAPS, Centro de Referência Especializado em 

Assistência Social (CREAS), Unidade Básica de Saúde (UBS). Contávamos também 

com um diálogo aberto com o companheiro da “mulher ridiculamente apaixonada” e 

as pessoas às quais ela se referia enquanto família. Com a elaboração de um plano 

de parto que pautava a centralidade nas escolhas da “mulher ridiculamente 

apaixonada” e o fortalecimento da rede que vinha a acompanhando, foi possível que 

ela retomasse vínculos familiares e pudesse ser a mãe que desejava ser. Durante o 

acompanhamento, com idas e vindas, erros e acertos, percebemos que ao dar a ela 

a possibilidade de escolha, algo pôde se encaixar.  

 

A Aia7 
 

Com a 11a gestação, vinha novamente o medo de que roubassem sua filha. 

Disse que sempre quis ser mãe, mas nem sempre quis ter os filhos que teve, 

embora isso se deva mais por conta dos estupros do que pelas crianças. Para ela, 

as gestações eram sinônimo de esperança de sair da escuridão que a 

acompanhava. As primeiras gestações foram muito desejadas, mas a história 

sempre se repetiu: não podia sequer amamentar seus bebês. Repetia para nós as 

falas das equipes nas maternidades: “Você aqui de novo, Aia?”.  

Com tantas violações, Aia sumia dos serviços, não confiava em ninguém, mas 

isso não foi suficiente para que ela pudesse ser mãe. Após seu 11o parto, Aia não 

conheceu sua filha, não pode visitá-la no abrigo, mas pôde ser implantada com um 

anticoncepcional, que tiraria parte de sua identidade. Em suas palavras: “isso é 

coisa do diabo, eu quero ser mãe”. 

 

Enquanto mulher e enquanto psicóloga, não fui capaz de presenciar essas (e 

muitas outras) cenas sem sentir um nó na garganta. Minha implicação é essa: a de 

alguém que, pelo menos no mergulho dos afetos, deseja que situações como essa 

não se repitam. Porém, que no compêndio da razão, compreende que se trata de 
 

 
7 Referência ao romance distópico “O Conto da Aia”, que trata sobre uma sociedade em que as 
mulheres eram oprimidas e reduzidas a ventres reprodutores e em que a possibilidade de escolha 
sobre a maternidade lhes era retirada. “Não é de fugas que eles têm medo. Não iríamos muito longe. 
São aquelas outras fugas, aquelas que você pode abrir em si mesma” (Atwood M. O conto da Aia. 
Rio de Janeiro: Rocco; 2017). 
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disputas ético-políticas de mundo e civilização. É a partir dessa angústia pessoal e 

teórica que desenvolvemos os capítulos a seguir, tentando compor o diálogo entre 

esses dois lugares: das teorias e dos afetos.  

Pensando na particularidade do tema aqui tratado, os mapas de cuidado dos 

modos de “andar a vida” das mulheres viventes de rua, e na ainda tímida produção 

de pesquisas abordando-o, é essencial que esses aspectos sejam revisitados e 

repensados. Esta pesquisa nasce da inquietação de que estas violações e violências 

não sejam invisibilizadas pela sociedade, tampouco pela ciência.  

 



 

2 OBJETIVOS 

 

Visibilizar produções de vida de mulheres viventes de rua na região central do 

município de São Paulo.  

2.1 Objetivos específicos  

 

- Analisar mapas de cuidado dos modos de “andar a vida” das mulheres 

viventes de rua;  

- Analisar experiências de maternagens dessas mulheres. 



 

3 ALGUNS PRESSUPOSTOS 

 

Na sequência, apresentaremos alguns outros conceitos considerados 

ferramentas para a construção da investigação, além daqueles apresentados 

anteriormente: pesquisador (in)mundo, intercessores, análise de implicação. A 

maleta de ferramentas que nos acompanhou será apresentada na forma em que são 

utilizados nos programas e estratégias de cuidado e no próprio cuidado. 

3.1 Uma breve contextualização 

 

As seguintes conceituações e teorizações encontram-se imersas no campo 

da Saúde Coletiva. Portanto, faz-se importante apresentar de forma concisa alguns 

desses pressupostos.  

Brevemente, abordando o conceito de “campo”, alguns autores são 

importantes nessa reflexão. Compreende-se “campo” a partir da teorização de 

Bourdieu: o campo científico, no caso da Saúde Coletiva, constitui-se como um 

campo social; portanto, é marcado pelas diversas lutas de forças. Outro autor que 

corrobora para a compreensão dessa mesma forma é Campos (2000), ao afirmar 

que a Saúde Coletiva deve estar inserida nesse conceito, pois é um espaço 

profissional e de conhecimentos com limites borrados e não é possível que um atue 

sem o apoio do outro. 
Como ponto de partida, pode-se entender a saúde coletiva como campo 
científico, onde se produzem saberes e conhecimentos acerca do objeto 
‘saúde’ e onde operam distintas disciplinas que o contemplam sob 
diferentes ângulos; e como âmbito de práticas, onde se realizam ações em 
diferentes organizações e instituições por diversos agentes (especializados 
ou não) dentro e fora do espaço convencionalmente reconhecido como 
“setor saúde” (Paim, Almeida Filho, 1998, p. 308). 
 

Quando atuamos no campo da Saúde Coletiva, estamos ao mesmo tempo 

transformando-o e transformando a nossa prática. Ou seja, enquanto prática, esse 

campo contribui para a investigação tanto da produção quanto da reprodução social 

presentes nas práticas de saúde, estando aberto às novas incorporações de saberes 

e práticas. 

Entre nossos pressupostos teóricos, é de extrema importância apresentar 

aqueles que cercam as concepções sobre o uso de drogas líticas e ilícitas de acordo 
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com sua historicidade. Se analisarmos a história das sociedades, veremos que as 

drogas e suas diversas formas de uso sempre estiveram presentes; porém, foram 

abordadas através de diferentes perspectivas. Diversos autores que se debruçaram- 

sobre o tema corroboram essa constatação, tais como Souza (2018) e Rybka et al. 

(2018).  

Algumas sociedades utilizavam as SPAs como ferramentas para rituais 

místicos e religiosos, pois as alterações de humor, sensopercepção e pensamento 

eram tidas como práticas espirituais e mesmo medicinais. A relação com o uso de 

SPAs passa a se transformar com o advento das Grandes Navegações, momento 

no qual novas substâncias são acessadas, provendo possibilidades de negociações, 

lucro e mudanças nos valores morais, o que levou a novas necessidades de controle 

para a liberação ou não dessas substâncias.  

A chegada de colonizadores nos continentes fez com que, ao mesmo tempo, 

ocorresse uma repressão do uso tradicional que esses povos realizavam dessas 

substâncias e a compreensão de que sua comercialização poderia trazer lucros 

(Rybka et al., 2018). Com a expansão do capitalismo, as SPAs puderam ser 

convertidas em mercadorias, sendo que um marco histórico dessa ampliação 

mercadológica foi a Guerra do Ópio (1839 – 1865). Essa guerra marcou o monopólio 

internacional da Inglaterra sobre o comércio do ópio, reafirmando o domínio do 

continente sobre o Extremo Oriente. Esse feito histórico também marcou a 

sociedade com os efeitos do uso indiscriminado e amplo do ópio, assim como a 

possibilidade de estudos e da sua sintetização em laboratórios.  

Desde sua entrada no modo de produção capitalista, as SPAs demarcaram 

sua possibilidade de movimentar grandes quantias financeiras, atraindo, portanto, o 

olhar daqueles que visavam o lucro. Entretanto, o uso de SPAs, que pode gerar 

grandes lucros, também está ligado aos valores morais e sociais vigentes, o que 

implica em diversos atravessamentos.  
De fato, para além do “bom negócio” que representam tanto o mercado 
legal quanto o ilegal de substâncias psicoativas, a política de drogas vigente 
cumpre com outro objetivo estratégico para a reprodução do capital: trata-se 
do controle social necessário ao estabelecimento de uma ordem social 
geradora das mais diversas formas de violência, injustiça e opressão 
(Rybka et al., 2018, p. 101). 
 

Como denota o autor, o uso e a criminalização das SPAs respondem às 

necessidades de reprodução do sistema capitalista: o controle social. Dois eixos 
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centrais são apresentados pelo autor para justificar um paradigma proibicionista das 

drogas. 

O primeiro eixo, o da medicalização, baseia-se no racionalismo científico em 

que a ciência moderna nos coloca. Os saberes médicos são utilizados como forma 

de controle social dos corpos, para que estes permaneçam também respondendo às 

necessidades de reprodução do capital. Os saberes tradicionais foram sendo 

deslegitimados, dando força ao cientificismo. Com o avanço do saber médico e a 

necessidade de classificação e de medicalização do sofrimento, expandiu-se o 

conceito de dependência química como uma doença e a abstinência como objetivo 

de tratamento.  

O segundo eixo, o do proibicionismo, evoca a criminalização do uso de SPAs 

e, consequentemente, daqueles que fazem seu uso de forma considerada 

problemática. O proibicionismo, de forma binária, coloca o uso das substâncias 

ilícitas como algo extremamente prejudicial à população, devendo, portanto, ser 

coibido. A formulação de leis proibicionistas, de acordo com os autores, responde 

aos anseios morais e às necessidades da indústria farmacêutica de controle da 

produção de drogas. (Rybka et al., 2018; Souza, 2018). O movimento que ficou 

conhecido como “guerra às drogas” adotou, após a Convenção Única sobre 

Entorpecentes da ONU (1961), uma postura belicosa nas ações repressivas em 

relação às drogas.  

A década de 1960 foi marcada pela polarização das forças mundiais e 

escancarou o maniqueísmo de um suposto bem versus mal. Simultaneamente, 

substâncias são permitidas e utilizadas amplamente pela sociedade, como o álcool e 

o tabaco, levando até os dias de hoje a situações de usos abusivos e prejudiciais ao 

indivíduo e à sociedade. Portanto, mais uma vez, evidenciam-se perguntas sobre o 

motivo pelo qual determinadas substâncias não são permitidas para uso social e/ou 

terapêutico enquanto outras o são. 

Retomando o panorama histórico, a “guerra às drogas” impôs que fosse feita 

uma diferenciação entre aqueles que usam as drogas e aqueles que as 

comercializam, atribuindo também juízos de valores e destinos distintos. Os 

toxicômanos, usuários supostamente corrompidos pelos traficantes, eram elegíveis 

para o tratamento de doentes, enquanto aqueles que comercializavam drogas 

recebiam o tratamento de criminosos. A política proibicionista considera que o 

Estado deve atuar na criminalização, fiscalização e encarceramento daqueles que 
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participam da produção, do comércio e do uso de substâncias consideradas ilegais 

(Chioro et al., 2021). Países como Brasil, Colômbia, China e Bolívia foram 

representados pela comercialização e os países do continente europeu e os EUA 

como vítimas dessa dita “praga” – podemos pensar em novos registros dos lugares 

de colonizados e colonizadores: 
No caso da “guerra às drogas”, o pretenso combate ao tráfico se concentra 
no comércio varejista, ocupado por aqueles que obtêm o menor lucro na 
cadeia internacional do tráfico. Trata-se de sujeitos considerados 
descartáveis e perigosos para a ordem social estabelecida, que devem ser 
controlados ou eliminados (Rybka et al., 2018, p. 103). 
 

No Brasil, a guerras às drogas obteve força na virada do século XIX para o 

XX, com a formação de um Estado burguês, consequência da expansão do modo de 

produção capitalista. O agravamento da desigualdade social no Brasil marcou 

também os atritos entre as diferentes classes sociais. No campo da saúde, as 

políticas higienistas e repressivas assumiram caráter importante no controle social. É 

na necessidade da consolidação do modo de produção capitalista que se expõe a 

necessidade de sujeitos produtivos e de um exército de reserva:  
Diante da necessidade de conter essa ameaça e de formar uma classe 
trabalhadora constituída de indivíduos saudáveis e dóceis, o combate ao 
uso de determinadas SPA (ou a determinadas formas de uso das mesmas, 
como no caso do álcool) foi uma das estratégias de enfrentamento da luta 
das classes populares insatisfeitas com suas condições de existência 
(Rybka et al., 2018, p. 104). 
 

Analisando os dados e a partir das elaborações de diversos autores e atores 

sociais, é possível observar que a “guerra às drogas” não é uma estratégia centrada 

na diminuição do seu uso, mas um processo atravessado por muitos e grandes 

interesses econômicos. No caso dos Estados Unidos e a Lei Seca, o fortalecimento 

das máfias e do comércio e uso ilegal, assim como o lucro atrelado à proibição, 

foram alguns desses resultados – ou “tiros pela culatra”. No século XX, foi marcante 

o aumento do consumo de substâncias proibidas, aliado ao crescimento do mercado 

ilegal de drogas e às grandes movimentações financeiras, como se revivêssemos 

uma história da qual já conhecemos alguns dos desfechos (Chioro et al., 2021) 

Os efeitos da “guerra às drogas” no Brasil produziram ainda o aumento do 

encarceramento da população majoritariamente jovem, negra e pobre, de acordo 

com o Atlas da Violência de 2020 (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2020). 

Sabe-se que o cárcere se tornou, além de um lugar de violações de muitos direitos, 

um espaço violento de aliciamento de pessoas para grupos de crimes organizados. 
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Trata-se de um ciclo de violências que parece não encontrar fuga e que escancara 

as desigualdades sociais e a necessidade de controle dos corpos.  

Durante a ditadura militar, com a expansão da chamada “indústria da 

loucura”, o uso de SPAs passou também a ocupar o lugar da exclusão social 

praticada com aqueles tidos como loucos. A medicalização da vida tomou 

proporções ainda mais graves com a internação de pessoas usuárias de substâncias 

nos manicômios espalhados pelo país. A atualização desses espaços asilares e 

violentos dá-se hoje nas figuras das Comunidades Terapêuticas (CT), locais de 

abstinência, terapia laboral e impossibilidade de agenciar desejos – espaços 

marcados pela proibição. Pessoas e grupos são movidos a lugares distantes de 

seus territórios para serem supostamente cuidados a partir da centralidade da 

abstinência (Gomes, Beiral, 2021). 

 No bojo do movimento pelo fim da ditadura e da abertura democrática que se 

anunciava desde a metade da década de 1970, aliadas aos movimentos sociais 

pelos direitos humanos, mudanças puderam ocorrer nesse campo. Em 1986, com o 

marco da VIII Conferência Nacional de Saúde, foi possível dar continuidade ao 

projeto social e coletivamente gestado de um Sistema Único de Saúde no Brasil. 

No Brasil, a Luta Antimanicomial, pelo fim dos manicômios, e o Movimento da 

Reforma Sanitária pautaram questões como moradia, saúde, assistência, entre 

outros, como direitos fundamentais a todos os cidadãos. De acordo com Rybka et al. 

(2018), buscou-se construir uma rede de cuidados que visasse a autonomia, o 

cuidado no território, a promoção de saúde e a vida. A aprovação da Lei nº 10.216 

em 2001, depois de 11 anos tramitando no Congresso Nacional, foi um reforço do 

ponto de vista legal para a perspectiva de construção de uma sociedade sem 

manicômios no contexto de uma luta em que cada vez mais ganha centralidade a 

disputa pelo cuidado às pessoas em uso intensivo de álcool e outras drogas.  

A revisão de literatura foi uma etapa do percurso metodológico desta 

pesquisa, permitindo que outras produções relacionadas ao tema tenham sido 

visitados e pudessem compor a redação final desta dissertação. Na divulgação do 

Caderno de Saúde Pública de 2021, foi publicado o seguinte artigo intitulado: “‘De 

quem é esse bebê?’: desafios para o direito à maternidade de mulheres em situação 

de rua”, por Santos, Baptista e Constantino. Tal publicação realizou uma revisão 

integrativa a partir de redações biomédicas, jurídicas e sociais relacionadas ao tema, 

a ser explorada a seguir.  
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3.2 Visitando uma revisão bibliográfica 

 

Esta dissertação, que tinha como objetivo inicial estudar a experiência da 

gestação na rua e deslocou-se para os modos de “andar a vida” das mulheres na 

rua, ainda foi capaz de encontrar a maternagem como um lugar comum às mulheres 

que fizeram parte desta pesquisa (mulheres-guia). Todas elas, cada uma à sua 

forma, trouxeram-nos encontros com as experiências tanto de serem filhas quanto 

de serem mães. Constitui-se então em um atravessador comum que permeou como 

uma linha que costurou essas conversas e os modos de “andar a vida”. Portanto, 

ainda se faz válida a inserção desta revisão integrativa para que possamos ampliar a 

construção de conhecimento que realizamos aqui. 

A revisão foi elaborada de maneira integrativa, que “abrange um conjunto de 

técnicas para recuperar, mapear, selecionar, avaliar e produzir análises críticas a 

respeito da produção de conhecimento sobre um objeto/questão de pesquisa” 

(Santos et al., 2021, p. 3).  

A revisão buscou analisar a forma como são retratadas a 

maternidade/maternagem das mulheres em situação de rua. O levantamento dos 

dados ocorreu em 2019 utilizando-se descritores em português e em inglês nas 

bases Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Scopus, Web of Science e SciELO e, 

posteriormente, com outros descritores nas bases nacionais de produção: Portal 

Brasileiro de Publicações Científicas em Acesso Aberto (Oasis) e o Catálogo de 

Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES). 

As autoras dividiram os 21 trabalhos selecionados em quatro diferentes 

formas de compreender a maternidade para as mulheres em situação de rua. Elas 

ainda afirmam que a separação ocorreu de forma didática, buscando dividi-los nos 

temas mais evidentes, tendo em vista que muitos eixos podem se sobrepor em cada 

um dos estudos (Santos et al., 2021): 

 

1 Riscos à saúde da mulher e do feto/criança:  

 

Nesse tópico, 8 dos 21 estudos traziam a temática dos riscos, ora associados 

ao uso de substâncias, ora ao fato da mulher estar em situação de rua. De acordo 
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com as autoras, esse é um discurso predominantemente internacional e fundado nas 

justificativas biomédicas que atribuem à “situação de rua” um fator de risco por si só. 

Outras produções no campo das ciências sociais questionavam tal afirmação e 

disputavam o conceito, apontando para questões políticas, econômicas e sociais 

envolvidas no fenômeno.  

 

2 Discursos sobre o pré-natal 

 

Dos 21 estudos selecionados, apenas 2 eram focados nesse tema. Os 

estudos encontrados foram majoritariamente do campo das ciências sociais e 

afirmam a importância do acesso das mulheres em situação de rua à saúde e aos 

protocolos de pré-natal, aumentando as possibilidades de cuidado. Os estudos, 

entretanto, trouxeram à tona um aspecto que também levantamos nesta dissertação: 

o punitivismo e dispositivos jurídicos que podem produzir desconfianças nas 

mulheres, afastando-as dos serviços de saúde e, por consequência, dos cuidados 

institucionais.  

 

3 Direitos das mulheres e dos fetos/crianças 

 

Esse eixo encontrou apenas estudos internacionais em que foram feitos 

questionamentos sobre os direitos da mulher versus os direitos do feto/criança, 

explicitando que, muitas vezes, o Estado impõe um sobre o outro, sob a justificativa 

de que as mulheres em situação de rua não são aptas ao exercício da maternidade. 

Outros estudos no campo das ciências sociais disputavam essa compreensão, mais 

uma vez apontando para as questões históricas, políticas, sociais e econômicas que 

atravessam esse contexto. Esse tema contou com 6 dos 21 estudos selecionados 

pelas autoras 

 

4. Os sentidos sobre a maternidade 

 

Dos 21 estudos selecionados pelas autoras, 5 foram alocados nessa 

temática. Os estudos divididos nesse tópico são em sua maioria nacionais e dentro 

do campo das ciências sociais. São pesquisas que versavam sobre os desejos das 

mulheres em relação ao exercício da maternagem como uma forma de reconstruir 
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modos de andar a vida. Os estudos anunciavam a dificuldade em pensar esse 

exercício, mas que, a partir do apoio das políticas públicas, existiria uma 

possibilidade. 

Os quadros a seguir (Quadros 1 e 2) retirados do artigo apresentam os 

estudos selecionados e suas divisões nos eixos apresentados.  

 
Quadro 1 – Artigos analisados na revisão integrativa sobre o tema da maternidade para as 
mulheres em situação de rua – parte 1 

 
Fonte: Santos et al. (2021). 
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Quadro 2 - Artigos analisados na revisão integrativa sobre o tema da maternidade para as 
mulheres em situação de rua – parte 2 

 

 
Fonte: Santos et al. (2021). 
 

 



 

4 MULHERES-GUIA 

Povoada 
Quem falou que eu ando só? 
Tenho em mim mais de muitos 
Sou uma mas não sou só (Nunes, 2021). 
 

Como parte do percurso metodológico, utilizaremos como dispositivo de 

pesquisa o usuário-guia, que aqui será tratado como mulheres-guia para conduzir a 

investigação ao lado da pesquisadora. Essencialmente, o usuário-guia é um relato 

da produção de cuidado institucional e extra institucional, tratando-se de um rizoma, 

uma rede viva e pulsante.  
A possibilidade de pensar o usuário como guia vai surgindo aí a partir de 
outros conceitos, como: trajetórias de vida, redes de conexões existenciais, 
história do território da vida comum, redes de cuidado em ação (...) (Moebus 
et al., 2016, p. 45). 
 

A presente pesquisa no processo de cartografia, de aproximação dos modos 

de “andar a vida” das mulheres viventes na rua, entrelaçou-se com diferentes 

histórias. Moebus et al. (2016) apontam para a presença da “multidão” e da 

“multiplicidade” que habitam em cada um dos indivíduos e para a forma como a 

reconstituição das histórias de vida também irá denotar os caminhos do cuidado.  

O conceito de “multiplicidade” possui entrelaçamentos com o que já 

apresentamos no início desta dissertação. Um desses entrelaçamentos ocorre com 

o conceito de “rizoma”, pois dialoga com a compreensão das diversas aberturas e 

possibilidades de conexão existentes, assim como a estrutura rizomática: “Uma 

multiplicidade não tem nem sujeito nem objeto, mas somente determinações, 

grandezas, dimensões que não podem crescer sem que mude de natureza (as leis 

de combinação crescem então com a multiplicidade)” (Deleuze, Guattari, 1995, 

p.15).  

A ideia de “multiplicidade”, representada como n-1, é composta pela 

compreensão de que o individual sempre faz parte do múltiplo; entretanto, estando 

ao mesmo tempo subtraído do mesmo. Na equação proposta por Deleuze e 

Guattari, n representa as multiplicidades que se ligam com a individualidade, sendo 

esta reduzida do múltiplo; porém, eternamente conectada. Ou seja, não há 

individualidade sem multiplicidade. Assim, retomamos às formas rizomáticas para tal 

compreensão – é devir. Em “Mil Platôs” (Deleuze, Guattari, 1995), os autores 

discorrem sobre a convivência das vespas e orquídeas em um ensaio para explicar 

esse fenômeno complexo da multiplicidade: 
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A vespa se desterritorializa, no entanto, tornando-se ela mesma uma peça 
no aparelho de reprodução da orquídea; mas ela reterritorializa a orquídea, 
transportando o pólen. A vespa e a orquídea fazem rizoma em sua 
heterogeneidade. Poder-se-ia dizer que a orquídea imita a vespa cuja 
imagem reproduz de maneira significante (mimese, mimetismo, fingimento, 
etc). Mas isto é somente verdade no nível dos estratos — paralelismo entre 
dois estratos determinados cuja organização vegetal sobre um deles imita 
uma organização animal sobre o outro. Ao mesmo tempo trata-se de algo 
completamente diferente: não mais imitação, mas captura de código, mais-
valia de código, aumento de valência, verdadeiro devir, devir-vespa da 
orquídea, devir-orquídea da vespa, cada um destes devires assegurando a 
desterritorialização de um dos termos e a reterritorialização do outro, os dois 
devires se encadeando e se revezando segundo uma circulação de 
intensidades que empurra a desterritorialização cada vez mais longe. Não 
há imitação nem semelhança, mas explosão de duas séries heterogêneas 
na linha de fuga composta de um rizoma comum que não pode mais ser 
atribuído, nem submetido ao que quer que seja de significante (Deleuze, 
Guattari, 1995, p. 17-18). 
 

Em composição com a multiplicidade, também é necessário apresentar 

brevemente o conceito de “multidão”, presente nos escritos de Spinoza Hardt e 

Negri. A palavra tem origem etimológica do latim multitudu, derivada de multos, ou 

“muitos” e compreende, de forma geral, a compreensão de um ajuntamento de 

pessoas sob influência de algo em comum (Michaelis, c2022c). Para os autores 

citados, existem outras camadas no conceito de “multidão” que o constroem 

contrastando com “povo”, já que este segundo conceito acaba reduzindo as 

diferencias sociais e singulares a uma só identidade. Multidão contrapõe-se a povo, 

no sentido em que não é algo unificado, mas uma pluralidade e multiplicidade.  

Hardt e Negri afirmam que a multidão é um sujeito social que se constitui a 

partir de um território comum das unidades. É internamente diferente e múltiplo; 

porém, não como algo fragmentado ou incoerente – lembremo-nos do n-1, o múltiplo 

é um todo, ao mesmo tempo que a individualidade pode ser subtraída; porém, 

sempre ligada ao múltiplo. Apoiados nessa compreensão, os autores afirmam e 

corroboram com os outros conceitos já levantados, na ideia de que a multidão é um 

corpo vivo, é devir. Pelo fato de que individualidades não são tomadas como algo 

homogêneo, esse conceito de multidão possibilita que o agenciamento de desejos e 

das diferenças seja traçado nesse plano comum, em constante produção – é, ao 

mesmo tempo, algo pronto e ainda não finalizado, assim como os rizomas (Hardt, 

Negri, 2004). 

Brevemente apresentados os conceitos de “multidão” e “multiplicidade”, 

retomamos nossas mulheres-(i[n-1])mundas – múltiplas, povoadas e únicas. O 

acompanhamento dessas mulheres-guia corrobora para o deslocamento que a 
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cartografia nos coloca, pois pauta a centralidade da pesquisa nesse movimento e na 

transversalidade.  

A concepção do usuário, no nosso caso, as mulheres, como guias da 

pesquisa, foi uma elaboração coletiva decorrente de anos de pesquisa realizadas no 

SUS pela “Linha de Pesquisa Micropolítica do Trabalho e o Cuidado em Saúde”, 

sediada de 2005 a 2015 na pós-graduação em Clínica Médica, da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ” (Moebus et al., 2016, 

p. 44). O objetivo desse deslocamento é retratar o olhar do sujeito em questão, 

permitindo que ele conduza os caminhos que a pesquisa irá tomar.  

Uma aposta antimetodológica ou ético-estética (Moebus et al., 2016) consiste 

em recriar cenas que retratem e resgatem o movimento que o usuário-guia impôs 

naquele determinado momento. Normalmente, os usuários-guia são escolhidos por 

apresentarem dificuldades de cuidado pelas equipes ou serviços: o “louco-muito-

louco”, pois agenciam diversos afetos e circulam por redes institucionais e não-

institucionais, produzindo fortes necessidades de cuidado. Nesta pesquisa, o 

encontro da pesquisadora com as mulheres-guia deu-se na rua e não nos serviços.  

No processo de pesquisa em conjunto com as mulheres-guia, deve-se atentar 

às tecnologias leves, ou seja, ao vínculo estabelecido e às afetações. Como 

afirmamos tantas vezes no decorrer desta dissertação, interessa-nos uma 

perspectiva de cuidado e de produção do conhecimento que coloque a centralidade 

nos sujeitos e não nos pesquisadores, pois tudo aqui fala sobre o “ser”.   

As histórias serão abordadas e aprofundadas no decorrer desta dissertação; 

entretanto, apresentamos brevemente as mulheres que nos guiaram pela imersão 

no campo. Todos os nomes descritos representam ficcionalmente as pessoas que 

caminharam em conjunto pelos territórios físicos e existenciais.  

A primeira mulher-guia que conheci será chamada de Rosa. Assim como o 

quartzo-rosa, para muitos, representa uma pedra que vibra amor. Essa era a 

sensação ao encontrar essa mulher. Rosa é uma mulher negra, alta, extremamente 

vaidosa, sempre vestida com cores vibrantes e levando um turbante amarrado na 

cabeça. Ela mora em uma barraca na região do Glicério. É muito zelosa com seu 

espaço; gosta de limpá-lo sempre que vai receber visitas. Trabalha com reciclagem 

junto com outras mulheres, mas não se envolve muito afetivamente. Prefere ficar 

sozinha e receber carinho de sua família em visitas frequentes. Ela teve 8 
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gestações; seu corpo carrega as marcas em sua barriga, com estrias que mostram 

que a pele já teve de se esticar muito para caber algumas vidas ali dentro.  

A segunda mulher-guia que conheci foi Fortaleza. Escolhi esse nome pela 

imagem e sensação que tenho ao lembrar dela: uma mulher forte, braços parrudos e 

músculos definidos. É uma mulher negra, baixa, de corpo magro e definido. Os 

cabelos são pretos e arrumados em tranças que caem sobre o rosto quando não 

estão presos. Sua casinha era uma barraca, perto de Rosa, e também trabalhava 

com reciclagem. Reclamava muito do preconceito e dos diferentes tratamentos entre 

homens e mulheres no trabalho. Sua história vibrava em força, em um desejo de 

vida que parecia agarrá-la ao mundo. Fortaleza usa crack com frequência e isso, 

somado à sua cor de pele e condição social, deixou marcas profundas em sua 

história. Sobreviveu ao cárcere, mas perdeu a guarda de seu filho. Nossos 

encontros foram muitos atravessados por essas histórias e pelo desejo que ela tem 

de pedir perdão ao menino, que hoje é um homem que desconhece sua existência.  

A terceira mulher-guia, Lalange, transformou esta pesquisa intensamente. 

Escolhi esse nome após ouvir uma música de Liniker com o mesmo título, que conta 

sobre a relação de uma criança com sua mãe e o acalento de um colo. Lalange 

inspirava em mim essa sensação de cuidado, de querer e poder oferecer muitos 

colos a quem se dispusesse ao encontro.  

É uma mulher parda, alta, com o corpo gordo, de cabelos loiros descoloridos, 

uma aliança presa no dedo amputado e sempre vestida com estampas coloridas (de 

preferência, oncinha). Tem nos braços os nomes dos 4 filhos tatuados. Veio da 

região sul do Brasil atrás de um amor em São Paulo – amor esse que ela conta que 

a enlouqueceu. Deixou filhos e família em outro Estado e mora há mais de 10 anos 

na Sé. Conhece todos na região e é querida pela grande maioria. É dona de um 

sorriso contagiante e de uma risada mais ainda. Sofre de crises epiléticas, ouve 

vozes e, quando não está em tratamento, vê também homens que a ameaçam ou 

fazem com que ela se machuque. Todos esses conteúdos atravessaram os 

momentos que estivemos juntas e colidiram com muita força comigo.  

Por fim, Maresia é a última mulher-guia que apresentamos. O nome vem do 

que ela causava em mim quando a encontrava: a sensação de estar navegando, ora 

em mares calmos, ora em mares intensos. Baixinha, magricela, olhos, pele e 

cabelos pretos como o breu da noite, estava sempre com um copo na mão e 

balançava o corpo como uma marinheira em alto mar. Conheci Maresia quando ela 
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pedia ajuda, rindo e chorando ao mesmo tempo, como se não pudesse conectar as 

duas emoções. Veio do norte do país para São Paulo, deixou filhas e sua mãe por 

lá, mas mora aqui há tanto tempo que nem sabe mais de ninguém. Deseja voltar 

para o colo de sua mãe e sente muita falta de sua terra. A violência que Maresia 

sofreu e estava sofrendo foi o fio condutor de nossas conversas. Era difícil ouvir 

seus relatos e não mergulhar naqueles mares.  

Retomando o conceito de “rizoma” de Deleuze e Guattari (1995), este auxilia-

nos a compreender as redes e tramas formadas a partir da navegação 

compartilhada com nossas mulheres-guia. A vida entrelaça-se em formas vivas que 

não são facilmente mapeadas ou lineares; são como rizomas: 
Rizoma é uma figura da botânica, raiz que tem formato variável (ou é 
informe), crescimento horizontal, multiplicidade de movimento. O rizoma 
serve bem à figuração da rede. A grama é um exemplo de rizoma. Essa 
imagem é usada por Deleuze e Guattari (1995) para discutir o modelo de 
pensamento e práxis o qual serve à ideia de rede que não obedece a um 
fluxo normativo e organizado, mas que se realiza com base em múltiplas 
conexões, podendo assumir formas antes impensadas (Carvalho, Franco, 
2015, p. 883). 

 
Em uma visita ao Serviço Social do Comércio (SESC) Pompeia em janeiro de 

2019, deparei-me com as imagens seguir, que ilustraram para mim essa formação 

de redes rizomáticas que Deleuze e Guattari descrevem8. A primeira imagem mostra 

uma rede de pesca, costurada e descosturada pelo artista. Já a segunda, em forma 

de um quadro suspenso e sem fundo, amontoava peças compostas que podem se 

desmontar a qualquer momento e serem remontadas logo a seguir. São tramas que 

não possuem começo, meio ou fim; são infinitas as possibilidades de criação a partir 

delas.  

 

 
8 Retirado do catálogo da exposição “Entrevendo” (2019) de Cildo Meireles: “Rede é contenção e 
aprisionamento, mas é também conexão e integração, na medida em que constitui circuitos e fluxos 
de comunicação, e estabelece controle e limitações. A rede opera no âmbito coletivo e da troca, mas 
pode anular a diferença. É sob essa ambiguidade em que se conceitua a arte ata: tanto para construir 
analogias como para propor novas formas de tramas, malhas, estruturas, engenharias, labirintos e 
caminhos. A associação mais imediata à noção de rede em Cildo Meireles é constituída por analogia 
à seria de trabalhos conhecidos como “Malhas da Liberdade”, 1976-1977/2008. Criam-se as 
condições para a construção material de redes, todas abertas e desconectadas de suas funções 
originais. As redes são formas estruturais que se espelham na sabedoria popular (redes de pesca), 
no exercício do desenhar (garatujas), nas formas da natureza (ramificações do reino vegetal – 
rizomas) e nas complexas abstrações e teorias cientificas (teoria do caos) para propor figuras e 
objetos instáveis, amplos e abertos.  
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Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

A base da compreensão da estrutura rizomática reside no fato de qualquer 

ponto da rede poder se conectar com qualquer outro ponto da rede. Assim como na 

vida, não há linearidade. Na figura do rizoma, está inserida a efervescência das 

múltiplas possibilidades do existir no mundo, ou seja, relações podem e são criadas 

ou destruídas a qualquer momento. O conceito de cuidado e de produção da vida 

funciona dessa forma, pois, como veremos a seguir, refere-se a concepções dos 

indivíduos e das coletividades.  

Figura 1 – Malhas da Liberdade I, de Cildo Meireles 
(1976).  

Figura 2 - Malhas da Liberdade IV, de Cildo 
Meireles (2008).  
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Na presente pesquisa, pretendemos cartografar os caminhos percorridos 

pelas mulheres viventes de rua em seus modos de “andar a vida”. Ao tomar como 

ponto de partida a concepção de rizoma, será possível compreender um contexto 

mais global atravessado pelas questões sociais, econômicas, subjetivas e culturais.  

 



 

5 CARTOGRAFAR (NÃO) É PRECISO 

 
Toda beleza e loucura ao alcance do olhar 
De qualquer um, menos um 
Ela cala, toda noite,  
Nem se abala, nem repara  
Como eu me arrisco pra encontrar  
Pela cidade um desejo maior que o fim 
Tudo somado é o desejo que volta pra mim 
Como eu insisto em me perder 
Nessa cidade infinita que existe para mim 
Todos os dias eu morro feliz no teu chão 
Cartografado nas linhas da palma da mão (Nestrovski, Sim, 2011). 
 

Beberemos aqui do ethos cartográfico para aproximar-nos do objeto e para 

apreender as possiblidades existenciais, as diferentes produções de mundo. Isso 

porque a cartografia não busca esclarecer o que já nos é dado naturalmente: o ato 

de conhecer é criador da realidade, a qual, por sua vez, transforma aquele que a vê. 

Cartografar não é preciso, como anunciamos no título deste capítulo, pois não temos 

previsibilidade sobre a vida do outro, seus desejos agenciados no mundo e as 

infinitas possibilidades de deslocamento que podem ocorrer em seus (e em nossos) 

territórios existenciais.  

Para os geógrafos, a cartografia é um desenho que acompanha o movimento, 

as transformações e as deformidades do cenário ali apresentado. De acordo com a 

definição do dicionário: “[1] Arte de compor cartas geográficas, [2] Descrição de 

mapas geográficos” (Michaelis, c2022a). Para aqueles que estudam o ser humano, a 

cartografia pode se apresentar enquanto algo capaz de auxiliar na apreensão das 

“paisagens psicossociais”. Os diferentes mundos, permeados e modificados pelos 

afetos, podem ser representados. “A cartografia, diferentemente do mapa, é a 

inteligibilidade da paisagem em seus acidentes, suas mutações” (Rolnik, 1989, p. 

62). 

A escolha pela cartografia imerge o sujeito-pesquisador nos afetos e 

linguagens para que possa devorá-las e seja capaz de regurgitar composições 

cartográficas: “O cartógrafo é antes de tudo um antropófago” (Rolnik, 1989, p. 16). O 

cartógrafo alimenta-se também dos estrangeiros, como denominado por Suely 

Ronik: tudo aquilo que está fora é estrangeiro e pode ser introduzido. 

A partir da cartografia, é possível acessar os afetos e as disputas na relação 

com todos os sujeitos da pesquisa. Tal afirmação baseia-se nas produções de 
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Paulon (2005), que compreende que o encontro do pesquisador com o campo e 

vice-versa exerce efeitos transformadores sobre ambos. 

Ao assumir uma cartografia, assumimos a necessidade de uma abertura ao 

mundo. Quando nos deparamos com uma cena, podemos utilizar algumas 

ferramentas para mergulhar nela. Inicialmente, o “olho-do-visível” é capaz de captar 

as cenas pelos planos e pela “longitude das partículas de afeto: os movimentos, 

seus tempos” (Rolnik, 1989, p. 35). Com o olhar, captamos a cena em sua 

concretude, observando o que ocorre nela, como as pessoas movimentam-se nela, 

seu cenário, seus sons etc. Porém, falta-lhe uma dimensão: “a dinâmica das ondas e 

vibrações desses mesmos afetos, o estado intensivo da potência de afetar e ser 

afetado desses corpos, o conjunto de afetos que os preenche a cada momento – em 

suma, sua ‘latitude’” (Rolnik, 1989, p. 39). 

Faz-se necessário mergulhar novamente nas cenas, para que o “in-visível” 

possa ser captado: não apenas os planos, mas as regiões de intensidade e potência 

de afetação, os platôs. Essas afetações só podem ser apresentadas pelo próprio 

sujeito afetado, aquilo que “desperte o seu corpo vibrátil”. Cada indivíduo pode 

“recalibrar” suas bússolas para que se percam nas latitudes invisíveis – para que o 

perfume invisível impregne os corpos e sentidos.  
Por isso o cheiro impregnava 
O seu juízo, o meu juízo 
Invisível e o mundo ao meu favor 
Para me despir e ser quem eu sou 
Logo que o perfume do invisível te inebriou 
Você meu viu e o mundo também 
E o que tava quietinho ali, se mostrou (Céu, 2016). 
 

Ao abrirmo-nos para o “in-visível”, reaprendemos a olhar para aquela cena e 

podemos ler nossas vibrações em linhas. O agenciamento do desejo desfaz-se 

como a luz em um prisma, em linhas visíveis e invisíveis, em constante movimento – 

as linhas da vida. Enquanto indivíduos no mundo, estamos expostos a experimentar 

essas linhas, sendo por meio do viver que os territórios existenciais podem ser 

compreendidos – nas subjetivações, biografias e conhecimentos.  

O primeiro feixe de luz decomposto pelo prisma que analisaremos é o que a 

autora Sueli Rolnik (1989) chama de “linhas do afeto”. A linha traçada pelos afetos 

não é perceptível ao olho, mas sim ao corpo vibrátil. É um traçado contínuo e 

ilimitado que é gerado entre os corpos, afetando e se deixando afetar. Existem 

ainda, concomitantes a essas linhas, as “linhas de fuga”, que são aqueles afetos que 
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escapam, decompõem-se em mais partes, causando minúsculas rupturas e 

craquelados imperceptíveis; porém, irremediáveis nos territórios existenciais: “De 

repente é como se nada tivesse mudado e, no entanto, tudo mudou” (Rolnik, 1989, 

p. 50). 

A segunda linha do agenciamento do desejo divide-se em duas partes, ou 

seja, um duplo-feixe: uma linha que conecta as vibrações invisíveis inconscientes 

com aquilo que é visível e produz territórios; e outra que faz o caminho contrário – 

do visível ao invisível; linha que desterritorializa em linhas de fuga dos afetos. 

Esse segundo duplo-feixe é compreendido em uma ambiguidade, pois o fluxo 

percorre simultaneamente os dois sentidos: do invisível ao visível e vice-versa. 

Portanto, desterritorializa, causando estranhamento e desconforto, retirando o 

sentido outrora atribuídos. Porém, é capaz de gerar encantamento, atribuindo novos 

sentidos, dando conforto e a sensação de familiaridade ao vivente: “O plano que 

esta segunda linha cria em seu estado traçado é feito de um estado instável” (Rolnik, 

1989, p.51, grifo nosso). 

O último dos feixes decompostos pelo prisma é aquele que se apresenta 

visível e consciente a nós: organiza os territórios. Essa organização descreve o 

itinerário dos afetos, para que estes sejam operacionalizados em suas cartografias. 

Assim como as linhas de fuga anteriormente, aqui também veremos os afetos 

escapando aos territórios, e isso determinará sua finitude. é importante lembrar que 

os afetos escapados são parte responsável pelas desterritorializações. 

O entrelaçamento dos feixes pode também ser reconhecido como 

micropolíticas, sendo que cada sujeito se dispõe a determinado grau de 

familiaridade com elas – deparando-se com o desejo e as angústias que nos 

amedrontam: 
Toda e qualquer formação do desejo no campo social se dá através do 
exercício ativo dessas três linhas – sempre emaranhadas, sempre 
imanentes umas às outras. Podemos estar numa linha – territorializados, 
por exemplo, - e, de repente, perdê-la: sem perceber já estamos numa 
outra, totalmente desterritorializados. (...) 
Os homens estão expostos a viver essas três linhas, em todas as suas 
dimensões. É através delas que eles se expressam, se orientam. É em seu 
exercício que se compõem e decompõem seus territórios, com seus modos 
de subjetivação seus objetos e saberes (Rolnik, 1989, p. 52-53, grifo nosso) 

 

A atividade imposta pelo desejo na formação dos feixes e, portanto, de 

mundos, envolve dimensões múltiplas: pré-individual, individual e grupal. A autora 

evoca uma diferenciação particular sobre a aplicação dos conceitos de “macro” e 
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“micropolítica” sob essa luz. A “macropolítica” seria próxima ao terceiro feixe de luz 

mencionado anteriormente, formando um mapa composto pelo visível.  

A “micropolítica” corresponderia pela linha traçada pelo primeiro dos feixes 

mencionados anteriormente – uma cartografia. É definido por afetos que reverberam 

nos corpos e não foram ainda subjetivados. Trata-se de um devir, ou seja, algo que 

está por acontecer ou transformar: “operações estratégicas do desejo na matéria 

não formada das intensidades” (Rolnik, 1989, p. 61). Por tratar-se de algo em tempo 

verbal do infinitivo, do “vir a ser”, está em constante transformação e configura-se 

como um rizoma, do qual não se pode mais recortar início, meio ou fim: a parte é o 

todo e o todo é a parte.  

Trata-se do que a autora denomina como “pedaço de imanência” ao qual não 

se pode atribuir previsibilidade, já que acompanha movimentos invisíveis e caóticos 

dos afetos. 

Aqui cabem questionarmos: o que é um cartógrafo? Como ele constrói suas 

linhas, mapas e rizomas? Essas perguntas, mais do que as respostas, provocam 

reflexões: trata-se de estar atento, em olhos e corpo vibrátil, às estratégias do desejo 

em toda e qualquer experiência de vida, ou seja: “formações do desejo no campo 

social” (Rolnik, 1989, p. 65). Inicialmente, mencionamos que o cartógrafo é um ser 

antropofágico, que devora tudo aquilo que lhe afeta, regurgitando novas paisagens. 

Mas, como fazer isso? O escritor Eduardo Galeano sensivelmente dialoga com 

esses anseios: 
Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovakloff, levou-o para que 
descobrisse o mar. Viajaram para o Sul. Ele, o mar, estava do outro lado 
das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai enfim alcançaram 
aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente 
de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar, e tanto seu fulgor, que o 
menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, 
tremendo, gaguejando, pediu ao pai: - Pai, me ensina a olhar! (Galeano, 
2002, p. 12, grifo nosso). 
 

É essencial ao cartógrafo a disponibilidade à sensibilidade. É um constante 

desafio de angustiar-se no abismo entre o macro e o micropolítico e a produção de 

sentido – desterritorializar, avaliando o quanto suporta a desconstrução de seu 

próprio mundo (inerente à postura cartográfica). O cartógrafo está a todo o tempo 

aprendendo a olhar. 

Outro ponto importante versa sobre a ética do cartógrafo, pois este empresta 

sua escuta e seu corpo aos desejos e afetações dos outros e de seus respectivos 
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mundos. Essa postura de afetar e ser afetado cria sentido (não o desvela). Portanto, 

ele deve ser capaz de sustentar a expansão do mundo do outro. 

Lembremos das “Malhas da Liberdade” criadas pelo artista plástico Cildo 

Meireles, apresentadas anteriormente. O ethos cartográfico pretende apreender a 

realidade em seu movimento “im-permanente”, formando mapas que não possuem 

entradas ou saídas específicas, assemelhando-se mais ao conceito de rizoma 

proposto por Deleuze e Guattari.  

Um outro conceito que nos interessa, o de “transversalidade”, foi cunhado por 

Guattari e, de acordo com Merhy (2016), pode ser compreendido como um 

dispositivo que rompe com estruturas verticalizadas de poder e desacomoda as 

forças e relações pré-estabelecidas – desterritorializando.  

No processo investigativo cartográfico, existe um entrelaçamento entre 

pesquisador e objeto de pesquisa, não havendo uma linha limitante entre as partes: 

ambas constroem juntas o conhecimento. Os encontros são potências de 

reverberação dos afetos, portanto, dos mundos e verdades, produzindo novas 

perguntas e reflexões. A pesquisa que se constrói em ato é o próprio conceito de 

Deleuze e Guattarri de “devir”. Um processo que é um constante “vir a ser” nas 

tensões geradas entre o pesquisador e o campo e seu(s) objeto(s).  

Como já dito anteriormente, o pesquisador-cartógrafo apresenta uma 

disposição ao encontro, abrindo-se às percepções que se apresentam. Abrahão et 

al. (2016) compreende o conceito de encontro a partir da leitura de Spinoza e 

Deleuze, afirmando que se trata de uma colisão não-física que gera os feixes do 

prisma, desmembrando os afetos em suas linhas, afetando todos aqueles que 

participam do ato. As afetações não são necessariamente perceptíveis, mas a 

postura do cartógrafo deve estar atenta ao desvelamento dessas linhas.  

As mudanças que esta pesquisa enfrentou foram resultado dessas colisões, 

já que os encontros com o campo foram potentes transformadores. Em diversos 

cadernos de campo, não era incomum encontrar os relatos angustiantes como esse: 

“Onde foi parar o objetivo da minha pesquisa? Ando perdida nisso”. Compreendendo 

a pesquisa como intercessor em nós e, partindo da cartografia, devemos acolher 

essas angústias, pois são parte do que permite que sejam criadas as fissuras em 

direção a novas possibilidades de produção de conhecimento.  

Esse é um processo que gera tensões, pois impõe aos sujeitos novos 

territórios existenciais. Os “territórios-existências” são borrados e recriados na 
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cartografia, pois a pesquisa se constrói em ato. Como afirma Merhy (2016), a 

pesquisa se torna intercessor, ou seja, aquilo que produz desvios e interferências, 

desacomodando, deslocando e produzindo movimentos em direção às descobertas.  

O caderno de campo é a ferramenta do cartógrafo para aproximar-se do 

campo e registrar suas vivências, afetos, encontros e afecções, descrevendo as 

cenas e os sentimentos emergentes. A constante análise desse material e das 

desterritorializações impostas pelo ethos cartográfico compõe a construção do 

conhecimento. A tradução em saberes não é um sinônimo de equivalência do vivido. 

Sempre haverá um hiato; porém, se seguirmos a cartografia enquanto uma postura 

ética-política, estaremos buscando sempre reduzir essa distância (Merhy, 2016; 

Passos et al., 2009). 

Não se pretende com esta pesquisa, realizar uma generalização sobre o 

modo de “andar a vida” de todas as mulheres viventes de rua, pois trata-se de um 

objeto em constante transformação e movimento: a produção do “ser” humano e 

suas relações.  

Gomes e Merhy (2014) convocam a postura do sujeito pesquisador “in-

mundo”, na qual a implicação com o objeto é intrínseca à atitude investigativa. O 

pesquisador emaranha-se no objeto e no campo, provocando transformações e 

sendo transformado no processo. A cartografia será realizada em conjunto com as 

mulheres, caminhando lado a lado para a construção da “partilha do sensível”, de 

um plano comum (Kastrup, Passos, 2013). 



 

6 APROXIMAÇÃO AO CAMPO 

 
Toda ação principia mesmo é por uma palavra pensada (Rosa, 2015). 
 

Para a pesquisadora desta dissertação, era o momento mais aguardado da 

vivência do mestrado – submergir em território desconhecido. A “palavra pensada” já 

havia sido escrita, já havia sido lida – faltava-me a ação. A ação foi sendo deslocada 

no tempo e quase um ano separou esses dois momentos, demandando 

reacomodações.  

Em dezembro de 2019, o mundo descobriu um microscópico vírus que vem 

transformando as formas de ser e de viver. Em Wuhan na China, foi anunciado o 

primeiro caso de SARS-CoV-2 (COVID-19), ou como o nomeamos simplesmente, o 

novo coronavírus. No Brasil, o primeiro caso confirmado ocorreu em 26 de fevereiro 

de 2020 e até hoje não conseguimos vislumbrar o final da tragédia que foi sendo 

produzida. O país somou ao final de janeiro de 2022 um total de 25.034.806 milhões 

de pessoas infectadas e 625 mil vidas perdidas.9 Trata-se de um vírus que causa 

uma doença altamente transmissível e que pode levar a quadros clínicos de elevada 

gravidade, sendo capaz de gerar uma enorme pressão nos sistemas de saúde, 

conduzindo-os a colapsos.  

No Brasil, a pandemia afetou de maneira diferente suas populações e, 

infelizmente, escancarou e ampliou as desigualdades. Os recentes estudos 

publicados apontam para a correlação entre desigualdade social e aumento das 

taxas de incidência de mortalidade. As medidas de restrição de circulação e 

fechamento de serviços impactaram ativamente na renda de muitos grupos 

familiares, levando ao acirramento das desigualdades. Sabe-se também sobre a 

impossibilidade de muitas pessoas que residem em situação de rua, ocupações ou 

favelas de realizar as medidas de distanciamento social ou de restrição de 

circulação.  

 

 
9 Os  dados e números foram obtidos por meio do “Consórcio de veículos de imprensa a partir de 
dados da secretarias estaduais de saúde”, que centralizou e publicizou os dados referentes à 
pandemia no Brasil (https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/03/30/brasil-volta-a-
bater-pior-marca-com-3668-mortes-por-covid-registradas-em-24-horas.ghtml). 
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Pessoas em maior desvantagem socioeconômica tendem a ter exposição 
diferencial ao vírus (por terem habitações de pior qualidade, viverem em 
maior número de pessoas em residências menores, usarem transporte 
público com maior aglomeração e terem insegurança laboral, que dificulta o 
distanciamento social), susceptibilidade diferencial (por causa de 
insegurança alimentar e alimentação com pior qualidade nutricional, 
aumento no estresse psicológico e dificuldade no acesso a profissionais de 
saúde) e consequência diferencial (menor capital social e reduzida opções 
de prevenção primária e tratamento). Juntas, exposição, susceptibilidade e 
consequência diferenciais podem produzir taxas de adoecimento e óbitos 
maiores nesses subgrupos (Demenech, et al., 2020, p. 8-9). 
 

Apesar do estudo referido acima apresentar limitações, ele aponta para um 

cenário em que, quanto maior a vulnerabilidade social, maiores os riscos de 

desenvolver e transmitir o novo coronavírus. Não há muitas informações oficiais 

acerca da população de rua durante a pandemia no que tange à quantidade de 

pessoas que passaram a morar na rua ou sobre as taxas contaminação ou 

mortalidade. As reportagens10 produzidas retratam a falta de dados oficiais e um 

aumento da concentração de famílias vivendo nas ruas, sob marquises e buscando 

acolhimento institucional.  

O andamento da pesquisa impõe ao pesquisador novas definições e ajustes, 

já que ela se constrói nas tensões entre os polos teórico, epistemológico, 

morfológico e técnico interiores a ela. Portanto, ajustes tornaram-se necessários a 

partir da imersão no campo de pesquisa – linhas de vida e afetos foram sendo 

traçados (Kastrup, Passos, 2013).    

Como já abordado, a escolha da região central deu-se pelas características 

do território: maior concentração de viventes de rua (São Paulo, 2019), ampla oferta 

de serviços da rede de proteção, maior adensamento das forças de repressão e 

cerceamento de direitos e a presença de atores da sociedade civil no campo da luta 

pelos direitos da população em situação de rua. Além disso, o Laboratório de Saúde 

Coletiva (LASCOL), cuja linha de pesquisa abriga esta dissertação, vem realizando 

pesquisas e projetos de extensão junto aos movimentos sociais desse território, o 

que apoiou a entrada da pesquisadora no campo. 

Ao optarmos por uma cartografia, colocamos a centralidade nos sujeitos e no 

agenciamento de seus desejos. Portanto, devemos acompanhá-lo para que 
 

 
10Reportagem do portal da rede de notícias CNN “Mais mulheres e crianças engrossam população de 
rua, diz padre Júlio Lancelotti” (https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2021/01/13/especialistas-veem-
aumento-de-populacao-de-rua-mas-nao-ha-dados-oficiais). 
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possamos aproximar-nos de seu mundo, de seu território existencial. Como já 

apresentamos, sabe-se que a população de rua possui um comportamento nômade 

por seus vários territórios e gera, por consequência, mapas de redes complexas, 

criando pontos em lugares não necessariamente institucionais, mas que seguem a 

lógica dos sentidos atribuídos.  

A partir da imersão no campo e das vivências compartilhadas com as 

mulheres por meio da cartografia, foram elaborados contos-narrativas. Esses contos 

têm como objetivo dar línguas às vivências atravessadas pelos afetos e afecções 

povoadas por outras histórias, em uma tentativa de devolver ao mundo aquilo que se 

gestou internamente. Trata-se de um método que irá se construir juntamente ao 

andamento da pesquisa; porém, enraíza-se em Conceição Evaristo e seu conceito 

de “escrevivência”: 
(...) significa, nesse sentido, contar histórias absolutamente particulares, 
mas que remetem a outras experiências coletivizadas, uma vez que se 
compreende existir um comum constituinte entre autor/a e protagonista, 
quer seja por características compartilhadas através de marcadores sociais, 
quer seja pela experiência vivenciada, ainda que de posições distintas 
(Soares, Machado, 2017, p. 206). 

 

O conto-narrativa é uma aposta metodológica e uma virada epistêmica, pois 

não está na mais tradicional forma de produção científica. A constituição dos contos 

deu-se juntamente no caminhar da pesquisa, a partir das afecções experienciadas 

nos encontros, em uma tentativa de “dar língua às partilhas”.  

6.1 Entrando em redomas 

 

Por conta da gravidade e dos riscos associados à pandemia, esta pesquisa 

ficou em suspensão, sendo adiada a cada nova notícia. O passar dos meses trouxe 

alguma esperança, junto à descoberta de vacinas que permitiram reduzir as 

distâncias entre as pessoas. Depois de duas doses dessa vacina que diminui as 

chances de infecção e agravamento da doença, aumentou-se a segurança para 

mergulhar no que viria a ser meu campo de pesquisa.  

Foi somente no dia 20 de maio de 2021 que finalmente iniciei minha imersão 

nas ruas de São Paulo. Junto aos profissionais do “É de Lei” (EDL), faria ações de 

Redução de Danos nos territórios do centro, iria “re-conhecer” aquelas ruas em que 

já havia caminhado muitas vezes, desde minha infância até os dias de hoje. Em 
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todos os encontros, eu vestia-me de redutora de danos, uma camiseta vermelha que 

me acompanhou e presenciou diversas cenas. Durante 2 meses e meio, enquanto 

trabalhava 40h em um CAPS na Zona Norte de São Paulo, deslocava-me uma vez 

por semana para passar o dia realizando as ações de Redução de Danos (RD) na 

região central. Eram realizados três trajetos em locais diferentes e com suas 

particularidades, mas com importantes cenas de uso: (1) Glicério, (2) Sé, (3) 

Cracolândia. 

Toda semana, imersa em muitos sentimentos e angústias, debruçava-me 

sobre esses caminhos que havia percorrido, atenta às afecções, afetos, cenas e a 

tudo aquilo que eu pudesse antropofagizar. De cada um desses dias, resultou um 

diário de campo, que traz meus desenhos, devaneios e a tentativa de não esquecer 

os detalhes que vivi ao lado de pessoas que muito me ensinaram – e “apaixonaram-

me ridiculamente”.   
Comecei o dia ansiosa pelas 13h30, horário que eu sairia do CAPS em 
direção ao centro de São Paulo, terras completamente diferentes e que 
demandavam Helenas diferentes. Depois de uma semana de insônias e 
muito cansaço, me despi do crachá de “psicóloga” para vestir uma nova 
roupa.  
Trânsito, será que chego a tempo? 
Cheguei. Reconheço o caminho da Rua das Essências até o Poupa Tempo 
(frequentava aquele pedaço quando criança e quando adolescente perdi 
meu RG me assustei com o tamanho daquele prédio). Lembrei desses 
fragmentos de Helena que já haviam circulado por ali (Caderno de campo, 
2021). 
 

A entrada no campo deu-se por meio da relação estabelecida com uma 

organização que possui forte atuação na defesa dos direitos humanos, 

principalmente no que tange o uso de substâncias, além de cooperar e participar em 

pesquisas e ações elaboradas e desenvolvidas em conjunto com Lascol/UNIFESP. 

A organização da sociedade civil sem fins lucrativos “É de Lei” “atua desde 1998 na 

promoção da redução de riscos e danos, sociais e à saúde, associados à política de 

drogas” (Centro de Convivência É de Lei, c2022).  

O EDL concentra suas ações em quatro núcleos:  

(1) Práticas de Redução de Danos, focado no acolhimento e orientação 

das práticas da RD para usuários de SPAs. 

(2) Ensino e pesquisa: realiza coordenação de cursos, oficinas, formações, 

supervisões de profissionais e colaborações com pesquisas cientificas.  

(3) Comunicação e advocacy: representa o EDL em eventos, realiza 

parcerias institucionais e orientação pública sobre o debate da RD. 
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(4) Gestão estratégica e operacional: visa à manutenção institucional e à 

saúde do EDL, buscando garantir um alinhamento institucional interno 

entre todas as equipes.  

Optamos pela entrada no campo via organização social EDL e não por meio 

dos serviços de saúde, buscando nos conectar com a produção da vida e não com o 

acesso a esses serviços. Levávamos conosco para a rua cartucheiras carregadas, 

como se estivéssemos a caminho de uma disputa, mas que era pela vida e não pela 

morte. As cartucheiras portavam sedas, piteiras, máscaras, protetores labiais, 

camisinhas, gel lubrificante, sabonetes, kits de higiene e cremes para cabelo – eram 

instrumentos que poderiam facilitar um vínculo, uma aproximação. 

Logo na primeira vez que coloquei os pés na rua, a sensação era sufocante:  
Me sinto meio deslocada, sem lugar. Aquela Rua das Essências e o grande 
prédio do Poupa Tempo parecem estranhos a mim. Para onde iríamos? 
Sabia somente que iriamos para o Glicério. Continuo com o sentimento de 
deslocamento. Me sentia estrangeira na minha própria cidade natal 
(Caderno de campo, 2021). 
 

A sensação de estrangeirismo diluiu-se com o passar do tempo, mas 

principalmente a partir dos encontros. Cada semana que passava, cada dia que 

estava imersa nas ruas do centro, me “in-mundizava” mais. Um conceito da autora 

Suely Rolnik pulsava sempre na minha cabeça, era simultaneamente assustador e 

sedutor me deparar com esses encontros: o “estado instável”. Sinto que minha 

passagem pelo campo, enquanto mulher, leitora - aspirante a escritora, psicóloga, 

militante e pesquisadora foi uma nova colisão que me transformou e ampliou 

territórios.  

A sensação do chamado “estado instável”, segundo a autora, gera uma 

constante angústia aos sujeitos, pois estes encontram-se face a um abismo de três 

faces: (1) face ontológica, que caracteriza o medo da morte, de que a vida 

desorganize-se ao ponto de não reconhecimento de si mesmo, (2) face existencial, 

expressa no medo de que a forma de estar no mundo perca o sentido, ou seja, o 

sujeito perderia possibilidades de “ser”, o que pode gerar uma experiência 

amedrontadora e, por fim, (3) face psicológica, em que há um medo de tamanha 

desterritorialização, tamanho o distanciamento de si mesmo, em que se perderia a 

forma; o sujeito enlouqueceria.  

A autora afirma que a sensação de ambiguidade faz com que os sujeitos 

busquem a todo custo a sua extinção e, portanto, agencia o desejo de forma flexível, 
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rachando e colando novos pedaços aos afetos. Os diferentes modos de produção da 

subjetividade estão ligados e geram diferentes estratégias de manejo individual das 

angústias presentes. 

Nas primeiras três semanas do estudo de campo, percorremos cada um dos 

trajetos que o EDL fazia. Com isso, foi possível eleger locais prioritários para nossas 

ações. Depois de ter conhecido algumas mulheres, determinadas histórias e 

necessidades despontaram – como o norte de uma bússola. Na região do Glicério, 

conheci Fortaleza, Rosa e Maresia; na Sé, conheci Lalange. Entretanto, nenhuma 

delas era uma gestante. No decorrer dos meus encontros no campo, entre o 

pequeno número de mulheres que vimos, foram poucas as que conseguimos 

abordar, menos ainda aquelas que quiseram conversar. Avistei apenas duas 

mulheres gestantes. Nesse ponto, perguntava-se o que seria da minha pesquisa, 

afinal, inicialmente, meu desejo de objeto de pesquisa versava sobre o sequestro de 

bebês e sobre as “mães órfãs”, mas o que reluzia a minha frente eram essas 

mulheres, suas histórias e as afecções que me rasgavam. 

Após o reconhecimento dos três trajetos, delineou-se para mim e para os 

profissionais do EDL a importância de visitar algumas mulheres com maior 

frequência. Portanto, o Glicério e a Sé tornaram-se íntimos às minhas caminhadas 

semanais. A partir de cada encontro, desenhava um mapa do que vivenciei, na 

tentativa de criar um fio condutor às minhas memórias. Abaixo, estão representados 

alguns desses desenhos.  
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Fonte: Elaboração própria. 
Figura 3 - Desenhos do caderno de campo da autora (2021). 
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Fonte: Elaboração própria. 
Figura 4 - Desenhos do caderno de campo da autora (2021). 

 

 
Fonte: Elaboração própria. 
Figura 5 - Desenhos do caderno de campo da autora (2021). 
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Durante os dois meses e meio que passei em ações com o É de Lei, após 

reler meus cadernos de campo, alguns eixos destacaram-se, como fios que 

formaram parte do mapa que tentamos expor nesta dissertação:  

- “(In)visíveis”: o papel de testemunhar existências 

- O pacto intergaláctico na dimensão de B. pela redução de danos – a 

redução de danos como estratégia de cuidado 

- “Mulheridades”: “mulheres (in)mundas” 

- “Sede de viver”: desobediência às ordens de sua excelência que podem 

nos destruir” 

Cada um dos eixos compõe os mapas dessas cartografias vividas ao lado das 

histórias que foram se tecendo no decorrer desta pesquisa. Isso pois, desde a 

gestação deste projeto de mestrado, uma cartografia vinha sendo traçada, 

emaranhada por esses fios que apresentamos descritos e, muitas vezes, revisitados. 

  



 

7 “(IN)VISÍVEIS”: O PAPEL DE TESTEMUNHAR EXISTÊNCIAS 

 
Você já passou por mim 
E nem olhou pra mim 
Acha que eu não chamo atenção (acha) 
Engana o seu coração (Baiana System, 2012). 
 

Tempos atrás, conversava com minha família sobre as pessoas que vivem 

nas ruas e como isso acabou se tornando algo que parece fazer parte da “paisagem” 

das grandes (e pequenas) cidades. Incomodou-me profundamente ter essa 

conversa, pois a todo momento que me deparo com pessoas vivendo na rua, o nó 

no estômago é grande e vem acompanhado da pergunta: “em que momento nossa 

sociedade tornou aceitável que tantas pessoas vivam em situações tão precárias?”. 

No andamento desta dissertação, retomaremos a beleza que há na vida das 

pessoas que vivem nas ruas, mas isso jamais poderia apagar a violação de direitos 

e as marcas de uma sociedade que produz tal desigualdade social. “(In)visíveis” traz 

alguns dados sobre aqueles que vivem nas ruas de São Paulo, atravessados pelas 

afecções que vivi enquanto testemunha de sua existência. 

O último Censo Municipal da População em Situação de Rua foi realizado em 

2021 e publicado em janeiro de 2022, tendo sido elaborado pela empresa Qualitest. 

De acordo com o relatório publicado, existiam na época, em São Paulo, 31.884 

pessoas nesta situação (São Paulo, 2021). Os movimentos atuantes pelos direitos 

das pessoas em situação de rua fizeram alguns questionamentos à metodologia e 

aos resultados, tendo em vista que a quantidade de pessoas em situação de rua no 

Cadastro Único (CadÚnico) da Prefeitura somava cerca de 30.000 em 201911. Uma 

situação ainda ampliada pela vivência da pandemia, que levou muitas pessoas e 

famílias às ruas pelo aumento da desigualdade.  

Apesar de não haver dados oficiais seguros acerca do crescimento da 

população em situação de rua, o olho nu atesta o que a grave crise social e 

econômica que passamos evidencia: inúmeras pessoas e famílias passaram a 

 

 
11 Números publicado em matéria do jornal Estado de São Paulo com entrevista ao ativista Pe. Julio 
Lancelotti “Em quatro anos, população de rua cresce 60% e chega a 24 mil em SP” (https://sao-
paulo.estadao.com.br/noticias/geral,em-tres-anos-populacao-de-rua-cresce-60-e-chega-a-24-mil-em-
sp,70003179059). 
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residir nas calçadas, viadutos e serviços institucionais de acolhimento12 13. Os dados 

apresentados a seguir contém informações retiradas dos Censos anteriores e do 

mais recentemente divulgado, atreladas a informações obtidas por meio do 

Movimento Estadual de População em Situação de Rua (MEPSR).  

Após a publicação do Censo da População de Rua 2021, o Ministério Público 

de São Paulo solicitou esclarecimentos à Prefeitura sobre a metodologia utilizada na 

realização do Censo. Esses questionamentos deram-se devido a manifestações de 

ONGs e do MEPSR que apontam para um número grande de pessoas não 

contabilizadas pelo Censo, prejudicando a confiabilidade dos dados obtidos e 

publicados.14  

Define-se por pessoa em situação de rua:  
O conjunto de pessoas que por contingência temporária, ou de forma 
permanente, pernoita nos logradouros da cidade – praças, calçadas, 
marquises, jardins, baixos de viaduto – em locais abandonados, terrenos 
baldios, mocós, cemitérios e carcaça de veículos. Também são 
considerados moradores de rua aqueles que pernoitam em albergues 
públicos ou de entidades sociais (São Paulo, 2015, p.2). 

 

 
 

Fonte: São Paulo (2015, 2019), Mello (2021). 
Gráfico 1 – População em situação de rua no município de São Paulo de 2000 a 2021. 

 

 
12 Reportagem da Folha de São Paulo “Alta de moradores de rua exigirá resposta do prefeito de São 
Paulo em diversas áreas” (https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/10/alta-de-moradores-de-rua-
apos-pandemia-exigira-resposta-de-prefeito-de-sp-em-diversas-areas.shtml). 
13 Reportagem da CNN “Mais mulheres e crianças engrossam população de rua, diz padre Julio 
Lancelotti” (https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2021/01/13/especialistas-veem-aumento-de-
populacao-de-rua-mas-nao-ha-dados-oficiais). 
14 Reportagem do G1 “MP dá 15 dias para Prefeitura de SP esclarecer como foi feito censo da 
população de rua” (https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2022/01/26/mp-da-15-dias-para-
prefeitura-de-sp-esclarecer-como-foi-feito-censo-da-populacao-de-rua.ghtml). 
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Diante dos dados apresentados, verifica-se um vertiginoso crescimento de 

pessoas viventes de rua de 2019 para 2021. A crise econômica, social e de saúde 

que atravessou o mundo evidenciou ainda mais a desigualdade presente na cidade 

de São Paulo. 

De acordo com os dados apresentados pela pesquisa, na região central de 

São Paulo, estão cerca de 65% das pessoas em situação de rua, majoritariamente 

homens pretos ou pardos. Os dados apontam que cerca de 70% das pessoas 

viventes de rua são pretas ou pardas, sendo divididos em 83% de homens e 16,6% 

de mulheres. A faixa etária predominante é dos 31 aos 49 anos. De acordo com 

pesquisa “Desigualdades e vulnerabilidades na epidemia de COVID-19: 

monitoramento, análise e recomendações” publicada em 2021 (Furtado, 2021), as 

pessoas imigrantes possuem uma presença importante nas ruas, representando 

cerca de 13% daquelas que frequentam a região da chamada Cracolândia.  

 

 
Fonte: São Paulo (2021). 
Gráfico 2 - Proporção de homens e mulheres em situação de rua em São Paulo de 2000 
a 2021. 
 

O Movimento Nacional da População de Rua (MNPR) estima que mais de 

60.000 pessoas encontram-se na rua atualmente. Algo que sempre me incomodou é 

essa tendência que temos enquanto sociedade de desviar o olhar dessa 

desigualdade quando a vemos nas ruas. Seria possível desviar o olhar de mais de 

60.000 pessoas? Digo que não, meu “atraso de nascença” não me permitiu.  
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Logo nos primeiros encontros que tive ao mergulhar no campo, conheci 

Diadorim. Tinha os olhos verdes profundos, marejados e avermelhados, inebriantes 

como o personagem de Guimarães Rosa: ele foi minha neblina.  
Naqueles olhos e tanto de Diadorim, o verde mudava sempre, como a água 
de todos os rios em seus lugares ensombrados. Aquele verde, arenoso, 
mas tão moço, tinha muita velhice, muita velhice, querendo me contar 
coisas que a idéia da gente não dá para se entender (Rosa, 2006, p. 243). 
 

Diadorim acompanhou-me por toda a pesquisa, como uma neblina que deixou 

minha visão turva. Tive que reaprender a olhar, e ele me ensinou. Narro aqui o que 

minha memória capturou de nosso encontro:  
Esse homem de olhar profundo, ia se aproximando de mim. Eu, imóvel, 
aceitava sua aproximação; ele ia se abrindo no processo. Me contou que 
andava por toda a cidade a pé, pois o dinheiro não pode comprar sua 
liberdade e que ele não queria isso também. Fora criado na calçada desde 
cedo. Perdera a mãe e pai quando pequeno e a rua o acolheu. Morou em 
Ceilândia, mas sua casa sempre foi São Paulo – na calçada, lugar onde 
você vê de fato quem é quem.  
Contou que quer trabalhar, se eu não poderia contratar ele para qualquer 
serviço. Pergunto com o que ele trabalhava: açougueiro. Ingenuamente 
perguntei se ele gostava (perguntei duas vezes e sempre tive a mesma 
resposta). Diadorim, com seus olhos profundos, me respondeu nas duas 
vezes: trabalho é trabalho, não tem isso de gostar. Eu sou açougueiro. Eu 
era açougueiro, vinha o boi e eu tinha que desossar. Ai, tirava carne de 
primeira e tirava carne de segunda. Pra mim não tinha essa história de 
carne de segunda. Era tudo o boi, era tudo carne, era tudo comida. As 
pessoas com casa, quando trabalham, ganham dinheiro e pagam luz, água, 
comida, aluguel. A gente que tá na rua, quando trabalha, não tem essas 
contas pra pagar. A gente trabalha pra comprar nossa pedra. Porque a 
gente fica invisível. Você não vê a gente. A gente faz nosso corre, compra 
nossa pedra e vem aqui, com os parceiros. Aqui, cada um faz o seu, mas eu 
sou visto no meio dos meus invisíveis. A calçada que me criou (Caderno de 
campo, 2021, grifo nosso). 
 

Nem em tantos e tantos textos que li, havia ouvido com tamanha clareza o 

sentimento de ser invisível. De ser a carne de segunda, terceira ou praticamente não 

ser. O tempo ali parecia se esticar. A conversa teve mais detalhes, mas não consigo 

recordar. Apenas a sensação de ter perdido o prumo ficou muito forte.  

O breve encontro fez com que me deslocasse de meu prumo e recalibrasse a 

bússola que orientava meu ver. Ele falava-me sobre as durezas de sua história, mas 

também sobre como a rua o acolheu e o criou, apontando para liberdades e um 

lugar em que é possível “ser”. Aquelas pessoas que eu encontraria tinham muitas 

histórias a serem contadas. Eu sentia que eu ocupava o lugar de testemunhar e 

afirmar que estava vendo e ouvindo cada uma.  
Todos passavam como se nada estivesse lá. Invisíveis. 
Meu olhar é diariamente contaminado e inundado pelos corpos in-visíveis. 
Quando vou ao trabalho, quando saio para pedalar, quando caminho pela 
cidade. Comigo (Caderno de campo, 2021). 
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Nessa população em situação de rua, como já afirmado anteriormente, há 

uma predominância da população masculina sobre a feminina, o que é determinante 

na escolha das ações e da execução das políticas. Meu olhar e os encontros que 

tive ao adentrar o campo desta pesquisa corroboraram para essas afirmações: “O 

tempo todo vejo muitos homens. Poucas mulheres. Algumas travestis” (Caderno de 

campo, 2021). 

Perguntamo-nos se essas mulheres estavam escondidas, tentando estar 

ainda mais “(in)visíveis” do que já são, o que abrange, no que tange às mulheres, 

desde o acesso aos direitos sexuais e reprodutivos quanto a atenção ao uso de 

SPAs. De acordo com Almeida e Quadros (2016), as mulheres em situação de rua 

carregam em si muitas histórias de: 
(…) violência, perdas precoces e a permanência na rua atravessada por 
fragilidades e pela prática frequente do sexo, muitas vezes sem métodos 
contraceptivos, como meio para ter acesso à droga. Como consequência 
desse comportamento, há a recorrência de gestações ao longo da vida 
dessas mulheres (Almeida, Quadros, 2016, p. 229). 
 

Como já apresentado e evidenciado no Censo de 2019, a população de rua 

caracteriza-se majoritariamente por homens não-brancos (São Paulo, 2019). Porém, 

existem mulheres (predominantemente não-brancas) nessa mesma condição. 

Entretanto, por alguns motivos, estas não estão em evidência no momento da 

formulação das políticas públicas e tampouco comparecem nos serviços.  

Segundo os dados das pesquisas realizadas pelo grupo de Almeida e 

Quadros (2016), há um baixo índice de acesso dessas mulheres aos serviços de 

saúde e, por consequência, do acompanhamento pré e pós-natal.  

O Censo de 2015 afirma que, entre as mulheres em situação de rua, 269 

estavam com os filhos, sendo que 27% delas estavam morando efetivamente na rua 

e não em serviços de acolhimento da rede municipal (São Paulo, 2015). Esses 

números podem ser maiores, tendo em vista a obsolescência da pesquisa de 2015 e 

a dificuldade de acessar esses grupos familiares, aliado ao fato de que o Censo de 

2019 não trouxe esses dados. 

O município de São Paulo conta com 55 equipamentos da Assistência Social 

para o acolhimento de pessoas em situação de rua destinados a homens ou de 

atendimento misto. Entretanto, os dados acerca das vagas ocupadas e disponíveis 

são de difícil acesso à sociedade civil e não estão divulgadas no site da Prefeitura 
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ou da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura da 

Cidade de São Paulo (São Paulo, 2015). 

Para todo o município de São Paulo, a população conta com apenas 10 

Centros de Acolhida exclusivos para mulheres, entre eles um específico para 

gestantes, mães e bebês e um para mulheres imigrantes. Cada Centro de Acolhida 

possui cerca de 20 vagas para acolher mulheres e seus filhos, quando presentes. 

Ainda dentro da política de Assistência Social, o equipamento de acolhimento 

“Família em Foco” tem capacidade de acolher cerca de 4 famílias, podendo amparar 

homens, mulheres e crianças. Para atender todo o território do município de São 

Paulo, existem apenas sete unidades desse serviço. Para o acolhimento de 

mulheres, também existem abrigos sigilosos para aquelas que estão em situação de 

violência e necessitam proteção e distanciamento do agente agressor. 

 
Tabela 1 - Rede de Centros de Acolhida em São Paulo 

 

Tipo de Serviço Quantidade de 
serviços Vagas disponíveis 

CA II Centro de Acolhida para Adultos por 24h 55 9.825 (vagas 
noturnas) 

CAE – Centro de Acolhida Especial para 
Mulheres 9 756 

CAE – Centro de Acolhida Especial para Famílias 7 554 

CA Gestantes, Mães e Bebês 1 100 
CA – Crianças e Adolescentes 133 2.660 
Total de vagas disponíveis em todos os 
serviços   13.895 
 
Fonte: São Paulo (2019); Gomes e Dias (2017). 

 

Levando em conta que, em 2019, a cidade contava com pelo menos 1.994 

mulheres em situação de rua e que, de acordo com a tendência de crescimento 

desse fenômeno, esse número pode ser muito maior atualmente, pode-se inferir que 

a quantidade de vagas disponibilizadas para mulheres não atende à demanda total. 

A cidade conta com apenas um equipamento específico para mães, gestantes e 

bebês e apenas 7 para famílias. Durante a pandemia, o número de mulheres e 

famílias aumentou consideravelmente, embora esse fenômeno não seja objeto desta 

pesquisa. 

Retomando os dados referenciados nos Censos, não foi possível obter dados 

relativos à quantidade de filhos exatos dessas mulheres, como é possível verificar 
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na frase a seguir: “As mulheres têm medo de perder a guarda de suas filhas, têm 

vergonha por estarem nas ruas com suas crianças e não querem falar sobre 

crianças cujo poder familiar já perderam” (Gomes, Dias, 2017, p. 37).   

Gomes e Dias (2017), em seu relatório da pesquisa intitulado “Primeira 

infância e maternidade nas ruas da cidade de São Paulo” apontam para a 

insuficiência quantitativa e qualitativa das políticas públicas para atender às 

especificidades das mulheres e crianças em situação de rua. Destacam-se as 

violações de direitos sexuais e reprodutivos que iniciam desde o pré-natal e 

estendem-se ao puerpério e à primeira infância, principalmente na forma da 

destituição precoce do poder familiar e desassistência da mulher. 



 

8 “O PACTO INTERGALÁCTICO NA DIMENSÃO DE B. PELA REDUÇÃO 
DE DANOS” – A REDUÇÃO DE DANOS COMO ESTRATÉGIA DE 
CUIDADO 

 

Nesse ponto, faremos uma discussão sobre o uso de substâncias e as 

práticas de cuidado, apontando para algumas estratégias que já vêm sendo 

realizadas. O título traz uma frase dita por uma pessoa que abordei e, com todo meu 

“psicologuês”, expliquei sobre a estratégia da RD e entreguei alguns insumos para o 

uso mais seguro de crack. Logo em seguida da minha explicação, ela afirmou que já 

fazia isso há tempos, pois era “um pacto intergaláctico na dimensão de B. pela 

redução de danos” e caçoou de mim, com uma gostosa risada, fumando seu 

cachimbo com uma piteira recém-entregue debaixo de um cobertor vermelho. B. 

lembrou-me que a estratégia da RD é centrada na pessoa, em sua história, em suas 

crenças e possibilidades. 

O Censo 2015, anteriormente apresentado, demonstrou que o consumo de 

drogas faz parte do cotidiano de muitas das pessoas em situação de rua; porém, 

trata-se de uma situação complexa que demanda um olhar investigativo ao 

compreender os fatores individuais e globais relacionados. De acordo com o Censo 

de 2015, 84% das pessoas viventes de rua faziam uso de álcool ou outras drogas.  

O consumo de substâncias psicoativas pela população em situação de rua é 

uma realidade para muitos; porém, não é uma regra que abarca todos. Alguns 

autores estudaram e identificaram alguns marcadores de como o ambiente da rua, 

suas implicações e atravessamentos podem ser propiciadores ou maximizadores do 

uso de substâncias (De Tilio et al., 2015). O mais recente Censo de 2019 não 

abordou tais questões.  

Como fui à rua como uma redutora de danos, as abordagens eram muitas 

vezes focadas em pessoas ou cenas de uso de substâncias. Portanto, meu caderno 

de campo é repleto de narrações que trazem esse ponto à tona. 

O tempo todo eu avistava o brilho prata dos cachimbos, sendo segurados de 

forma muito específica pelas pessoas: o tambor do cachimbo preso entre os dedos, 

com a palma virada para cima, o cano perseguia a linha do pulso até o começo do 

antebraço. Para mim, foi sempre uma cena marcante, como se aquele objeto, de 

alguma forma, fosse uma extensão daquelas mãos grossas, em uma dança muito 

particular.  
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Nesse dia, me chamou a atenção em plena avenida Tiradentes, um homem 
jovem com seu cachimbo na mão, um símbolo prata. Ninguém parecia vê-
lo.  
Já vemos algumas pessoas catando latinhas. Pretas, sujas, emagrecidas, 
caminhando como se ninguém as visse. Já tinha visto isso. Pra mim, não 
era mais imperceptível. 
Passando, vimos um grupo de homens com seus cachimbos. Sentados na 
mureta da calçada, seguravam o canudo prateado. Fumavam invisíveis. 
Riam. Não sentiam o vento frio ou a chuva fina que caía. Os braços e pés 
expostos. Seguimos caminhando. Não me sentia à vontade para olhar, me 
sentia invasiva na redoma que os fazia invisíveis (Caderno de campo, 2021, 
grifo nosso). 
 

 Em muitos cadernos que escrevi, abordei sobre essa “redoma”. Por vezes, 

sentia-me dentro dela; em outras, sentia-me uma invasora tentando quebrar a 

barreira. Sentia-me imersa dentro dessa redoma quando “in-mundizava-me” em 

meus encontros e, de alguma forma, compartilhava um pouco dos corpos. O uso de 

substância foi algo que percebia gerar uma redoma, como se aquelas pessoas “in-

visíveis” não se preocupassem com o tempo que passava, com as pessoas que 

passavam ou com o sol e a chuva.  
A prata dos cachimbos reluzia com o sol que raramente entrava. Pessoas 
sentadas atrás de peças de concreto fumavam seus cachimbos. Conforme 
passamos as estruturas metálicas, vimos dentro dos contêineres algumas 
barracas e pessoas reunidas fazendo uso de crack. Um homem sentado 
nos recebeu com um sorriso largo e branco. Eu caminhei até o outro lado, 
um casal se sentava com um cachimbo na mão, a mulher de cabelos 
despenteados, corpo magro e olhos atentos nos recebeu (Caderno de 
campo, 2021). 
 

Na construção de políticas de cuidado à população em uso abusivo de SPA, 

em países comprometidos com uma política de defesa da vida, a estratégia da 

Redução de Danos coloca-se como uma algo central. No Brasil, foi somente em 

2003 que o Ministério da Saúde reconheceu a prática da RD como estratégia de 

cuidado às pessoas usuárias de drogas.  

De acordo com Ministério da Saúde (2003), historicamente, a questão do uso 

de álcool e outras drogas foi tratada a partir da lógica medicalizante, pautada na 

cura da dependência química, deixando de abordar uma compreensão global e 

integral do fenômeno. Essa abordagem fragmentada deixa de compreender a 

importância da construção de uma rede de cuidados que, a partir das necessidades 

da pessoa, integre outras políticas como a habitação, assistência social, lazer, 

cultura, trabalho, entre outras.  

A estratégia de RD tem seu marco em 1926 na Inglaterra. Porém, passou por 

mudanças e reformulações desde então, sendo na década de 1980 reconhecida 
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como plano no cuidado com pessoas usuárias de SPAs. No Brasil, as primeiras 

políticas institucionalizadas datam de 1989 no Programa Municipal de HIV/AIDS em 

Santos, focado no não-compartilhamento de seringas no uso de drogas injetáveis; 

porém, não pôde prosseguir. Somente em 1993, começam a surgir e a ser 

implementados mais programas visando à redução de danos; porém, de maneira 

preponderante para o uso de drogas injetáveis (Domanico, 2019).  

No cuidado com as pessoas em uso abusivo de álcool e outras drogas, a RD 

amplia a concepção posta no tratamento da HIV/AIDS e coloca a necessidade do 

respeito às singularidades como central na construção de um projeto de vida e 

cuidado com cada sujeito. O projeto de vida ganha a centralidade antes focada na 

droga. As diversas formas de fazer RD contribuem para ampliar a possibilidade de 

cuidado junto ao usuário, sendo possível que essa proposta faça sentido para cada 

sujeito. Uma importante constatação da RD é o imprescindível protagonismo dos 

sujeitos, trazendo seus desejos para a orientação das estratégias de cuidado, a 

serem construídas na relação com os trabalhadores envolvidos. Nos encontros que 

tive no campo, acredito ter tido uma das maiores explicitações da RD e do 

protagonismo do indivíduo que poderia ter:  
Uma mulher montada com salto que eu jamais seria capaz de usar, sai de 
um dos hotéis. Começa a cantar conosco hits de carnaval (que saudade!). 
Ela nos conta que já foi eleita Miss Trans na parada LGBT de São Paulo e 
que já cantou com Daniela Mercury em cima do trio. Ela cantava muito bem, 
senti saudades do fervo de correr atrás do trio elétrico. Ela saltitava em seu 
salto de 15 cm, enquanto seu macacão jeans insistia em não segurar seus 
seios. Ela de pronto sacou um enorme pênis da bolsa, mostrando para nós 
seu cachimbo. Ela sim, reduzia danos!!! Todo o cachimbo era envolto por 
um grande pênis de borracha. As bolas seguravam uma cestinha onde 
colocava a pedra: “Aqui é curtição com prazer sempre! Eu fumo minha 
pedra com muito prazer!” Ela nos falava e mostrava seu cachimbo (Caderno 
de campo, 2021, grifo nosso). 
 

Nesta dissertação, partimos do pressuposto de que a RD pode ser uma 

estratégia de ampliação de vida de pessoas usuárias de substâncias e de apologia 

ao cuidado, podendo ou não buscar a interrupção do uso de substâncias – o que 

sempre estará vinculado ao desejo da pessoa, tratando-se de um conceito 

apresentado por Antônio Lancetti. Desloca-se a centralidade do cuidado da droga 

para a própria vida das pessoas e seus atravessamentos, assim buscando cuidar na 

integralidade: “as diversas formas de Redução de Danos consistem em inserções na 

experiência drogada e na expansão de formas coletivizadas de afirmação da vida. 
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Esse é seu encanto” (Lancetti, 2008, p. 82). A cena que apresentamos foi vivida com 

um afeto muito alegre e contagiante, vibrando as possibilidades de vida.  
Hoje era um moço trabalhador, saiu da rua e mora em pensão, faz 
reciclagem dia e noite se precisar, gosta de poder comprar sua cachaça e 
cuidar dos amigos quando pode (Caderno de campo, 2021). 
 

Lancetti apresenta essa compreensão, afirmando que esse deslocamento 

possibilita um desvio de transformação da prática clínica de experimentação da vida. 

Assim como ele, afirmamos que a RD não é uma estratégia milagrosa ou capaz de 

suprir a complexidade da questão do uso de drogas na sociedade, mas uma forma 

de adentrar nesse emaranhado e possuir ferramentas de trabalho. Trata-se de uma 

política transversal a muitas outras, como habitação, saúde e geração de renda. 

8.1 Experimentações sobre outros jeitos de cuidar  

 

Já havia passado diversas vezes pela região da Praça Júlio Prestes, mas foi 

ao conhecer a região da Cracolândia enquanto pesquisadora que me deparei com 

um abismo. Tudo aquilo que eu havia lido sobre políticas de cuidado às pessoas 

usuárias de SPA parecia apagar-se com o choque daquele local existir.  

Chegamos nesse dia à Praça Julio Prestes, em frente à Sala São Paulo. Na 

praça, havia um caminhão de limpeza com seus trabalhadores sentados olhavam 

para nós fumando um cigarro. Policiais também estavam na praça, em suas viaturas 

e munidos com grandes armas nas mãos. Vi também alguns trabalhadores da saúde 

com seus jalecos brancos sentados. Parecia que todos assistiam a um grande 

espetáculo inebriador. Optamos por entrar no fluxo em duplas: assim, um cuidava do 

outro. Meu colega sinalizou-me em tom sensível que, caso sentisse-me mal, 

poderíamos sair para respirar. “O que de tão chocante eu poderia encontrar? 

Respondo que nunca havia entrado no fluxo, mas que conhecia a realidade. 

Veríamos o que seria a seguir.”  

A rua, tomada por pessoas: andando, sentadas, deitadas, fumando, 

mangueando, assistindo, arrumando seus pertences, limpando cachimbo. Pés 

pretos de sujeira. Pés pretos de gente preta. Corpos magros. Pés rachados, pernas 

com feridas. Tudo isso impactou-me ao chegar. Passamos por debaixo de grandes 

fios que estão amarrados na banca da esquina e marcavam em seu centro uma 
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lojinha. Muitas pessoas estavam sentadas e cobertas por guarda-chuvas, 

cobertores, sacos transparentes acendendo o cachimbo prata.  

Cigarros queimando e suas cinzas colocadas em cima de espelhos laranjas 

ou mesmo de um pedaço de papel alumínio. Em cima de nós, as pombas faziam 

uma revoada que ninguém parecia perceber ou ligar. Lembrou-me aqueles quadros 

do Escher em que peixes viram aves ou seria o contrário? Mas parecia um só corpo 

dançando conforme o tempo era tomado delas. A sombra desse corpo unificado no 

chão impressionava-me sempre. O barulho de asas batendo antecipava esses 

movimentos. Senti-me estranha, estrangeira ou deslocada mais uma vez. Talvez um 

pouco tensa.  

Entrar no fluxo foi como entrar em uma redoma, em que tudo e nada era 

possível. Não há solução simples ou mágica para cuidar das pessoas que, por 

diversos motivos, estão na Cracolândia ou a frequentam. Porém, há muitas 

experiências exitosas e a RD enquanto estratégia de cuidado mostrou-se muito 

potente. 

Muitas experiências de cuidado seguem a orientação da RD para programas 

de baixa exigência quanto ao uso de substâncias, sendo muitas delas intersetoriais 

e buscando englobar os sujeitos em sua integralidade. Uma delas é o Housing First.  

O conceito de Housing First (HF) ou “Moradia Primeiro”, surgiu na década de 

1990 nos Estados Unidos após experiências realizadas com pessoas em situação 

de rua e com transtornos mentais graves. Trata-se de uma estratégia da filosofia da 

RD, pois o acesso à moradia dá-se consoante ao oferecimento de cuidados em 

saúde, assistência social, trabalho, entre outros. Radicalmente, essa estratégia parte 

do pressuposto de que, a partir do momento em que a segurança e a estabilidade da 

moradia podem ser ofertadas e garantidas àqueles que estão em situação de rua, é 

possível abordar outras questões pertinentes ao cuidado (Carvalho, 2020). 

Com base nessas concepções, o HF estrutura-se em duas frentes: a moradia 

permanente e imediata e o apoio intensivo por diversas frentes. O foco e o objetivo 

são o favorecimento da autonomia e o respeito aos desejos do sujeito (Pleace, 

1998). O HF está intimamente relacionado aos preceitos da RD, valorizando o 

protagonismo do indivíduo no processo de cuidado. Diversas são as possibilidades 

de arranjos do HF, sendo uma delas a inserção em programas de assistência de 

aluguel, como moradias compartilhadas custeadas pelo Estado.  
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O HF consolidou-se como uma estratégia com embasamento em evidências 

internacionais. Os estudos convergem para a compreensão de que o oferecimento 

de um programa de baixa exigência e que garanta os direitos de habitação possui 

efeitos positivos na garantia de uma estabilidade habitacional e, consequentemente, 

de saúde. Trata-se de um cuidado multiprofissional que não pressupõe a abstinência 

do uso de qualquer substância como fator necessário para inserção no programa 

(Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, 2013).  

Em 2011, como elemento central na política sobre drogas do Estado, foi 

criado em Pernambuco o “Programa Atitude”. Trata-se de um programa 

institucionalizado em 2013 via decreto estadual, que tem como prioridade de 

atendimento a população usuária de crack e outras drogas em situação de alta 

vulnerabilidade e exposição à violência (Pernambuco, 2013). O desenho das ações 

programadas foi pautado nas estratégias de RD e na prevenção de violência: 

1. Atitude na rua: intervenções psicossociais nas ruas e praças; 

2. Centros de acolhimento e apoio: casas de passagem com pernoite, 

atividades e atendimento de “baixa exigência” relacionadas ao uso de 

substâncias; 

3. Centros de Acolhimento Intensivo: vagas fixas de acolhimento para 

permanência de 2 a 6 meses; 

4. Aluguel social: reinserção social por meio de moradia individual ou 

compartilhada, vinculando o sujeito a postos de trabalho e/ou estudo, com 

acompanhamento de equipe que faz visitas sistemáticas à residência.  

Em São Paulo, o Programa “De Braços Abertos” (DBA) foi uma iniciativa da 

Prefeitura na gestão de Fernando Haddad em 2014. O Programa assumiu com 

radicalidade a perspectiva de defesa da vida como central no seu desenho 

estratégico, focando-se em dois princípios: de que só é possível cuidar em liberdade 

e a centralidade do vínculo. Envolvia ações intersetoriais na perspectiva de integrar 

diversas políticas municipais: oferta de moradia em hotéis sociais, alimentação, 

formação e trabalho, apoio social de acesso à renda e direitos e cuidados na rede de 

saúde para a população em situação de rua da Cracolândia (e depois ampliado). Foi 

uma política desenhada e desenvolvida junto com as lideranças presentes, 

consolidadas e representativas daquele território e consolidou-se em um dos 

primeiros programas a radicalizar a integração de diferentes políticas públicas.  
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A publicação do “Relatório da pesquisa de avaliação preliminar do programa 

‘De Braços Abertos’” pela Plataforma Brasileira de Drogas permitiu que os dados 

referentes aos beneficiários do programa pudessem ser analisados. Quanto ao 

consumo de crack, por exemplo, 67% das pessoas diminuíram a frequência e a 

quantidade utilizada. Essa porcentagem foi de 54% no caso do tabaco, 51% no caso 

da cocaína inalável e 44% em relação ao álcool (Rui et al., 2016). O Programa DBA 

foi interrompido com a mudança na gestão municipal em 2017. Porém, em seu 

tempo de execução, mostrou-se potente no cuidado, como pode ser verificado na 

pesquisa acima referida.  

Outro dado importante para a avaliação das iniciativas de sucesso do DBA é 

o tempo do seu dia em que a pessoa permanece sob efeito do uso de drogas. Isso 

porque, quanto mais tempo sob efeito e drogas, menor é a possibilidade de que a 

pessoa exerça atividades como o estudo, o cuidado, o relacionamento interpessoal 

etc., enfim, amplie o espaço de produção da vida. Com a diminuição da frequência e 

da quantidade utilizada de drogas, houve uma grande redução do tempo do dia sob 

efeito do uso de drogas. Inicialmente, 64% das pessoas permaneciam sob efeito de 

drogas o dia inteiro; ao final do programa, 55% das pessoas passavam pouco tempo 

do seu dia sob efeito das drogas: “o que significa que conseguem trabalhar, cuidar 

de filho, ter relações, ter contato com a família, cortar cabelo, cozinhar, ver filme, etc” 

(Furtado, 2019, p. 283), demonstrando que a vivência da política de redução de 

danos pode representar mais do que uma redução de algo, mas também uma 

ampliação de vida. 

Os dados da pesquisa apresentada em 2016 reforçam a potencialidade de um 

programa baseado em moradia, geração de renda e na redução de danos. Houve 

uma significativa mudança no padrão de uso de substâncias pelos usuários 

beneficiários do programa: em alguns, a redução da quantidade e da frequência de 

utilização das drogas e em outros, a cessação do uso. Indicadores adicionais 

também foram apresentados: melhora na avaliação sobre a própria saúde e 

aumento na sensação de proteção a fatores e situações violentas (Ratton et al., 

2016). 

Dialogando com essa perspectiva, em São Bernardo do Campo, São Paulo, 

de 2009 a 2016, foi implementada uma política de cuidado a pessoas com 

sofrimento mental e uso intensivo de álcool e drogas alicerçada no cuidado em 
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liberdade e na centralidade da produção da vida. Uma política intersetorial que, com 

a articulação da saúde, envolvia assistência social, moradia, segurança, direitos 

humanos. As moradias transitórias foram dispositivos importantes, assim como as 

estratégias de geração de renda. 

Com algumas décadas de experimentação no Brasil, programas com essa 

perspectiva puderam ser ampliados em 2015, quando a Secretaria Nacional de 

Políticas Sobre Drogas do Ministério da Justiça (SENAD) passou a financiar 

projetos-piloto voltados ao atendimento de pessoas em situação de rua e baseados 

em conceitos do HF, estendendo experimentações e projetos pelo país. As 

propostas deveriam ser intersetoriais, agregando a complexidade dos atores 

envolvidos nesse atendimento: saúde, assistência social, direitos humanos e 

segurança pública. Municípios que faziam parte do “Projeto Redes” e do “Projeto 

Crack, É Possível Vencer” do Governo Federal em parceria com a Fiocruz puderam 

participar da implementação dos projetos-piloto (Carvalho, 2020). 

Em Brasília, no Distrito Federal, foi implementado o “Projeto Cuidando da 

Vida”, a partir do financiamento proposto pela SENAD. O projeto foi desenvolvido 

entre 2017 e 2018 e está voltado a pessoas em situação de rua com uma longa 

vivência (superior a cinco anos) atrelada ao uso prejudicial de SPAs ou a transtornos 

mentais. As pessoas passaram a viver em casas que puderam ser escolhidas em 

conjunto com os futuros moradores. A equipe responsável pelo acompanhamento 

das famílias e pessoas realizava visitas domiciliares semanais. Essas políticas foram 

mudando o eixo do cuidado. 

Curitiba e Porto Alegre foram outros municípios que implementam projetos 

pilotos baseados no HF no mesmo período de 2015 devido ao financiamento da 

SENAD. Em 2019, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 

publicou um caderno chamado “É possível Housing First no Brasil?”, baseado em 

uma parceria realizada em 2013 com a União Europeia sobre o tema. A publicação 

faz parte do projeto “Habitação para a População em Situação de Rua – Um direito 

Humano” (Brasil, 2019), que propunha a troca de experiências internacionais com o 

Governo Brasileiro, para que pudesse ser pensada uma estratégia de 

implementação nacional adequada às nossas possibilidades e realidades sociais. 

De acordo com o estudo apresentado na publicação, o acesso à moradia é 

um direito não assegurado a uma grande parte da população brasileira, 
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majoritariamente devido aos altos custos do aluguel em relação ao salário recebido. 

As experiências, de acordo com a publicação, mostraram-se exitosas como 

potências na melhoria de taxas habitacionais, cuidados em saúde e reintegração 

comunitária da população beneficiada pela política. São muitos os desafios para a 

implementação de políticas articuladas intersetorialmente para viventes de rua e sua 

ampliação, permanência e garantia de efetividade estão ligadas ao investimento, 

tanto financeiro por parte do Estado quanto afetivo por parte dos profissionais que 

venham a executá-lo.  

O campo das políticas sobre o uso de álcool e outras drogas, como descrito 

por Lancetti (2015), está em constante disputa e sofre com a “contrafissura”. Trata-

se de um território disputado em toda sua cadeia de formulação e desenvolvimento. 

Uma política atravessada por grandes interesses econômicos e políticos que 

conformam a chamada “guerra às drogas”, atravessada pelos interesses do 

mercado de drogas internacional e da indústria de armas.  

A produção cotidiana do cuidado também está atravessada por muitas 

disputas e não é garantida apenas pelo desenho da política na legislação. Essa 

disputa cotidiana pelo jeito de cuidar está presente no cotidiano de todos os espaços 

e serviços, tanto naqueles desenhados para combater a lógica manicomial quanto 

nas instituições manicomiais. Não cabe aqui uma compreensão binária, mas o 

reconhecimento dos diversos atravessamentos e linhas de forças que disputam 

esses serviços. A política nacional e o financiamento público orientado a uma ou a 

outra inflexão na política de cuidado é um atravessador importante nessa disputa.  

Nos diferentes governos desde 1988, as diretrizes nacionais em saúde mental 

foram pautadas nos dispositivos do cuidado em liberdade e nos princípios 

defendidos pelo movimento antimanicomial, orientados na política de álcool e drogas 

pelas estratégias de Redução de Danos e corroboradas pelas conquistas nos 

Direitos Humanos e sofreram, desde 2016, com ênfase em 2019, uma drástica 

mudança de orientação política.   

O Decreto nº 9.761, de 11 de abril de 2019 (Brasil, 2019), assinado pelo 

presidente Jair Messias Bolsonaro, aprovou uma nova Política Nacional de Drogas 

(PNAD) e revogou integralmente o Decreto nº4.345, de 26 de agosto de 2002 

(Brasil, 2002).  
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Destacamos alguns pontos a seguir para elucidar as principais mudanças 

realizadas na política nacional. A tabela apresentada contém informações retiradas 

diretamente dos decretos publicados (grifos nossos) e encontra-se dividida nas 

categorias presentes nos próprios decretos. Alguns itens foram adicionados ou 

retirados na nova formulação da PNAD e estão devidamente assinalados.  
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Tabela 2 – Comparação entre as diretrizes e as providências da Política Nacional de Drogas de 
2002 (Brasil, 2002) e a de 2019 (Brasil, 2019) 
 
 
 PNAD 2002 PNAD 2019 

Princípios e 
pressupostos 

“Apoia-se em princípios: respeito aos direitos 
fundamentais em especial à autonomia e 
liberdade, intersetorialidade dos fatores 
relacionados ao uso de drogas, abordagem 
multidisciplinar.” 

“Buscar incessantemente atingir o ideal de construção 
de uma sociedade protegida do uso de drogas lícitas e 
ilícitas e da dependência de tais drogas.” 

Introdução 

“O uso indevido de drogas constitui, na 
atualidade, séria e persistente ameaça à 
humanidade e à estabilidade das estruturas e 
valores políticos, econômicos, sociais e culturais 
de todos os Estados e sociedades.” 

“O uso de drogas na atualidade é uma preocupação 
mundial (...) Tal condição extrapola as questões 
individuais e se constitui como um grave problema de 
saúde pública, com reflexos nos diversos segmentos da 
sociedade. Os serviços de segurança pública, 
educação, saúde, sistema de justiça, assistência social, 
dentre outros, e os espaços familiares e sociais são 
repetidamente afetados, direta ou indiretamente, pelos 
reflexos e pelas consequências do uso das drogas.”; 
“Independentemente das questões de gênero, idade, 
espaço geográfico ou classe social, ainda que essas 
especificidades tenham implicações distintas, o uso de 
drogas se expandiu consideravelmente nos últimos 
anos e exige reiteradas ações concretas do Poder 
Público, por meio da elaboração de estratégias efetivas 
para dar respostas neste contexto.”; 

Objetivos 

Conscientizar, educar, informar e capacitar 
agentes. Reduzir consequências sociais do uso 
de SPA. 
“Implantar e implementar rede de assistência a 
indivíduos com transtornos decorrentes do 
consumo de substâncias psicoativas, 
fundamentada em conhecimento validado, com 
a normatização funcional mínima, integrando os 
esforços desenvolvidos no tratamento de 
dependentes e abusadores”; 
“Reduzir as consequências sociais e de saúde 
decorrentes do uso indevido de drogas para o 
indivíduo, para a comunidade e para a 
sociedade em geral.” 

“A orientação central da Política Nacional sobre Drogas 
considera aspectos legais, culturais e científicos, 
especialmente, a posição majoritariamente contrária da 
população brasileira quanto às iniciativas de legalização 
de drogas.”; 
“Conscientizar o usuário e a sociedade de que o uso, o 
uso indevido e a dependência de drogas ilícitas financia 
as organizações criminosas e suas atividades, que têm 
o narcotráfico como principal fonte de recursos 
financeiros.”; 
“Garantir o direito à assistência intersetorial, 
interdisciplinar e transversal, a partir da visão holística 
do ser-humano, pela implementação e pela 
manutenção da rede de assistência integrada, pública e 
privada, com tratamento, acolhimento em comunidade 
terapêutica, acompanhamento, apoio, mútua ajuda e 
reinserção social, à pessoa com problemas decorrentes 
do uso, do uso indevido ou da dependência do álcool e 
de outras drogas e a prevenção das mesmas a toda a 
população, principalmente àquelas em maior 
vulnerabilidade” 

Prevenção 

Integração dos entes da Federação no 
compartilhamento de informações e estratégias. 
Fomento a pesquisas acadêmicas. Incluir nos 
currículos escolares básicos e superiores 
informações sobre uso da SPA. 
Priorizar a prevenção do uso indevido de 
drogas, por ser a intervenção mais eficaz e de 
menor custo para a sociedade. 
Direcionar as ações preventivas para a 
valorização do ser humano e da vida; incentivo à 
educação para a vida saudável e o 
desenvolvimento pleno abstraído do consumo 
de drogas; a disseminação das informações; e o 
fomento da participação da sociedade na 
multiplicação dessas ações preventivas. 
 

Dirigir ações de educação preventiva, inclusive em 
parcerias públicas ou com entidades privadas sem fins 
lucrativos, de forma continuada, com foco no indivíduo 
e em seu contexto sociocultural, a partir da visão 
holística do ser humano e buscar de forma responsável 
e em conformidade com as especificidades de cada 
público-alvo: 
a) desestimular seu uso inicial; 
b) promover a abstinência; e 
c) conscientizar e incentivar a diminuição dos riscos 
associados ao uso, ao uso indevido e à dependência de 
drogas lícitas e ilícitas. 

Tratamento, 
acolhimento, 
recuperação, 
apoio, mútua 
ajuda e 
reinserção 
social 
 
 

“Articulação em rede, reinserção social e 
ocupacional, definição de normas mínimas para 
regulação do funcionamento de instituições, 
avaliação das instituições” 
“Ampliar as alternativas de inserção social e 
econômica do usuário ou dependente de 
drogas, promovendo programas que priorizem a 
melhoria de sua escolarização e a qualificação 
profissional; 
Promover o acesso do usuário ou dependente 
de drogas a todos os serviços públicos; 

“Promover e garantir a articulação e a integração das 
intervenções para tratamento, recuperação, reinserção 
social, por meio das Unidades Básicas de Saúde, 
Ambulatórios, Centros de Atenção Psicossocial, 
Unidades de Acolhimento, Comunidades Terapêuticas, 
Hospitais Gerais, Hospitais Psiquiátricos, Hospitais-Dia, 
Serviços de Emergências, Corpo de Bombeiros, 
Clínicas Especializadas, Casas de Apoio e Convivência, 
Moradias Assistidas, Grupos de Apoio e Mútua Ajuda, 
com o Sisnad, o SUS, o SUAS, o Susp e outros 
sistemas (...).” 
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Evitar a discriminação de indivíduos pelo fato de 
serem usuários ou dependentes de drogas. 
Reconhecer o direito de toda pessoa com 
problemas decorrentes do uso indevido de 
drogas de receber tratamento adequado.” 
“Destacar, na etapa da recuperação, a 
reinserção social e ocupacional, em razão de 
sua constituição como instrumento capaz de 
romper o vicioso ciclo consumo/tratamento para 
grande parte dos envolvidos.” 

“Estimular e apoiar, inclusive financeiramente, o 
aprimoramento, o desenvolvimento e a estruturação 
física e funcional das Comunidades Terapêuticas e de 
outras entidades de tratamento, acolhimento, 
recuperação, apoio e mútua ajuda, reinserção social, de 
prevenção e de capacitação continuada.” 
“Garantir o direito à assistência intersetorial, 
interdisciplinar e transversal, a partir da visão holística 
do ser-humano, com tratamento, acolhimento, 
acompanhamento e outros serviços, às pessoas com 
problemas decorrentes do uso, do uso indevido ou da 
dependência do álcool e de outras drogas.” 
“Reconhecer que a assistência, a prevenção, o cuidado, 
o tratamento, o acolhimento, o apoio, a mútua ajuda, a 
reinserção social e outros serviços e ações na área do 
uso, do uso indevido e da dependência de drogas lícitas 
e ilícitas precisam alcançar a população brasileira, 
especialmente sua parcela mais vulnerável.” 
“Regulamentar, avaliar e acompanhar o tratamento, o 
acolhimento em comunidade terapêutica, a assistência 
e o cuidado de pessoas com uso indevido de álcool e 
outras drogas lícitas e ilícitas e com dependência 
química, a partir de uma visão holística do ser humano, 
observadas a intersetorialidade e a transversalidade 
das ações.” 
“Propor que a Agência Nacional de Saúde Suplementar 
regule o atendimento assistencial em saúde para os 
transtornos mentais ou por abuso de substâncias 
psicotrópicas, de modo a garantir tratamento 
tecnicamente adequado previsto na Política Nacional de 
Saúde Mental e na Pnad.” 

Redução de 
Danos Sociais 
e à Saúde  

“Reconhecer a estratégia de redução de danos 
sociais e à saúde, amparada pelo artigo 196 da 
Constituição Federal, como intervenção 
preventiva que deve ser incluída entre as 
medidas a serem desenvolvidas, sem 
representar prejuízo a outras modalidades e 
estratégias de redução da demanda.”  
Orientar a implantação das atividades, ações e 
programas de redução de demanda (prevenção, 
tratamento, recuperação e reinserção social) e 
redução de danos, levando em consideração os 
“Determinantes de Saúde”, entendidos como: 
renda familiar e nível social; nível educacional; 
condições ocupacionais ou de emprego; meio 
ambiente físico; funcionamento orgânico 
(biológico); herança genética; habilidades 
sociais; práticas de saúde pessoal; 
desenvolvimento infantil saudável e acesso ao 
sistema de saúde. 
 

Não é mencionada a estratégia de RD em todo o 
decreto.  

Ações 
repressivas 

“Proporcionar melhoria nas condições da 
segurança do cidadão, buscando a redução 
substancial dos crimes relacionados às drogas, 
grandes responsáveis pelo alto índice de 
violência no País” 
“Coordenar as ações dos setores 
governamentais - federais, estaduais e 
municipais - responsáveis pelas atividades de 
repressão, bem como todos os que, de alguma 
forma, possam apoiar a ação dos mesmos e 
facilitar o seu trabalho.” 
“Reconhecer as diferenças entre o usuário, a 
pessoa em uso indevido, o dependente e o 
traficante de drogas, tratando-os deforma 
diferenciada.” 
Coibir os crimes relacionados às drogas no 
sentido de aumentar a segurança do cidadão. 

“Estimular operações repressivas e assegurar 
condições técnicas e financeiras, para ações integradas 
entre os órgãos federais, estaduais, municipais e 
distritais, responsáveis pela redução da oferta, 
coordenadas de acordo com os princípios do Susp, sem 
relação de subordinação, com o objetivo de prevenir e 
combater os crimes relacionados às drogas (...)” 
“Reconhecer as diferenças entre o usuário, o 
dependente e o traficante de drogas e tratá-los de 
forma diferenciada, considerada a natureza, a 
quantidade da substância apreendida, o local e as 
condições em que se desenvolveu a ação de 
apreensão, as circunstâncias sociais e pessoais e a 
conduta e os antecedentes do agente, considerados 
obrigatoriamente em conjunto pelos agentes públicos 
incumbidos dessa tarefa, de acordo com a legislação.” 
(Brasil, 2006). 

Conselhos de 
Política de 
Drogas 

“Incentivar, por intermédio do Conselho Nacional 
Antidrogas - CONAD, o desenvolvimento de 
estratégias e ações integradas nos setores de 
educação, saúde e segurança pública, com 
apoio de outros órgãos, visando a planejar e 
executar medidas em todos os campos do 
problema relacionado com as drogas.” 

“Os conselhos de políticas sobre drogas, constituídos 
por Estados, Distrito Federal e Municípios 
- auxiliar na elaboração de políticas sobre drogas;  
- colaborar com os órgãos governamentais no 
planejamento e na execução das políticas sobre 
drogas, visando à efetividade das políticas sobre 
drogas;  
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- propor a celebração de instrumentos de cooperação, 
visando à elaboração de programas, ações, atividades 
e projetos voltados à prevenção, tratamento, 
acolhimento, reinserção social e econômica e repressão 
ao tráfico ilícito de drogas;  
- promover a realização de estudos, com o objetivo de 
subsidiar o planejamento das políticas sobre drogas;  
- propor políticas públicas que permitam a integração e 
a participação do usuário ou dependente de drogas no 
processo social, econômico, político e cultural no 
respectivo ente federado.” 

Estudos, 
pesquisas e 
avaliações  

“Educar, informar, capacitar e formar agentes 
em todos os segmentos sociais para a ação 
efetiva e eficaz de redução da demanda, 
fundamentada em conhecimentos científicos 
validados e experiências bem sucedidas.” 
“Sistematizar as iniciativas, ações e campanhas 
de prevenção do uso indevido de drogas em 
uma rede operativa de medidas preventivas, 
com a finalidade de ampliar sua abrangência e 
eficácia.” 
“Apoiar e promover a educação, treinamento e 
capacitação de profissionais que atuem em 
atividades relacionadas à redução de danos”; 
“Incentivar o desenvolvimento permanente de 
estudos, pesquisas e avaliações que permitam 
incrementar o conhecimento sobre as drogas; a 
extensão do consumo e sua evolução; a 
prevenção do uso indevido; e o tratamento, 
recuperação e reinserção social e ocupacional 
dos dependentes.” 
“Implantar o Observatório Brasileiro de 
Informações sobre Drogas, responsável pela 
reunião, manutenção e análise de dados 
referentes ao fenômeno do consumo de drogas 
lícitas e ilícitas, que permitam estabelecer e 
gerenciar uma rede de informações 
epidemiológicas sobre o uso indevido de drogas, 
oferecendo informações oportunas e confiáveis 
para o desenvolvimento de programas e 
campanhas de redução da demanda e para o 
intercâmbio com instituições estrangeiras e 
organizações multinacionais similares.” 

“Promover e realizar, periódica e regularmente, 
levantamentos abrangentes e sistemáticos sobre o 
consumo de drogas lícitas e ilícitas, incentivar e 
fomentar a realização de pesquisas dirigidas à 
sociedade, considerada a extensão territorial do País e 
as características regionais, culturais e sociais, além 
daquelas voltadas para populações específicas, por 
meio de instituições públicas ou privadas sem fins 
lucrativos.” 

Fonte: Elaboração própria com base em Brasil (2002) e Brasil (2019). 
 

Certamente, existem algumas semelhanças entre os dois decretos; porém, as 

mudanças são radicais nas concepções de cuidado e tratamento de usuários e nos 

seus critérios para a definição de traficante e dependente. As principais mudanças 

encontram-se no foco exclusivo na abstinência como forma de cuidado; no 

favorecimento (inclusive econômico) de serviços fechados como as Comunidades 

Terapêuticas e hospitais psiquiátricos como medidas de internação; na subjetivação 

do conceito de traficante e dependente; no foco em políticas de cuidado ou na 

repressão; e na concepção no individuo descontextualizado das questões de 

gênero, raça, condição de renda e acesso à moradia. 

A PNAD de 2002 reflete em seus diversos pontos, tanto positivos quanto 

negativos, uma discussão complexa sobre o uso de substâncias lícitas e ilícitas. A 

política de 2002 tinha centralidade na efetivação da Rede de Atenção Psicossocial 

(RAPS) e nas estratégias de Redução de Danos. A política de 2019 retrocede em 
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muitos anos ao extinguir a RD de seu texto, centrando-se nos conceitos de 

abstinência e dependência química e fomentando serviços asilares como as 

Comunidades Terapêuticas.  

Os textos legislativos partem inicialmente de pressupostos divergentes: 

enquanto um propõe o respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos, a versão 

mais recente da lei visa “atingir um ideal de construção de uma sociedade protegida 

do uso de drogas lícitas e ilícitas e da dependência de tais drogas”. De início, é 

possível prever que as abordagens à produção, uso, comércio, cuidado e prevenção 

de SPAs serão dicotômicas. 

As propostas preventivas da política de 2019 focam-se nos indivíduos: (1) 

desestimulando o uso inicial (2) promovendo abstinência e (3) conscientizando e 

incentivando riscos associados à dependência de drogas lícitas e ilícitas. 

Retomando a colocação histórica já realizada, constata-se que abordagens 

proibicionistas às drogas e que compreendem pessoas usuárias como doentes 

estimulam tanto o uso quanto comércio e encarceramento de determinadas 

pessoas, assim como atribui ao Estado e ao crime organizado o controle de corpos e 

lucros. Enquanto isso, perdemos as propostas anteriores de “prevenção ao uso 

indevido, por ser a intervenção mais eficaz e de menor custo para a sociedade” e de 

valorização da vida.  

No tópico de “Tratamento, acolhimento, recuperação, apoio, mútua ajuda e 

reinserção social” talvez sejam observadas as maiores mudanças e perdas. A 

política de 2002 garantia a articulação da RAPS como rede de cuidado e reinserção 

social, por meio dos diversos dispositivos desenhados pela política. A estratégia da 

RD aparece amparada pela Constituição Federal como “intervenção preventiva que 

deve ser incluída entre as medidas a serem desenvolvidas”, assim como deve 

orientar a implementação de ações, programas, entre outros.  

A política de 2019 inova ao instituir que irá “Estimular e apoiar, inclusive 

financeiramente o aprimoramento, desenvolvimento e. estruturação física e funcional 

das Comunidades Terapêuticas e outras entidades”. Assim, presenciamos um 

desmantelamento da RAPS conectado à destinação de dinheiro público para 

instituições que não compõem a rede substitutiva prevista na Lei da Reforma 

Psiquiátrica.  
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Nas ruas da chamada “Cracolândia”, conheci um homem, de uns 40 anos, 

que contou sobre sua experiência em uma Comunidade Terapêutica. Tinha passado 

15 dias em uma clínica e reclamava do enclausuramento, do isolamento. Eu e meus 

colegas ouvíamos atentos sobre a clínica em Mairiporã que havia sequestrado seu 

corpo e o levado contra sua vontade. Ele dizia “sentir falta do mundo”. Queria saber 

o que acontecia fora dali. Não queria ouvir os colegas “ex-adictos” “cuidando” dele. 

Fugiu, voltou para a rua – “o mundo era ali”.  

Os relatos que ouvi não cessaram aí. Em outro momento, ouvi de uma mulher 

transsexual que, após ter sido sequestrada por seu pai, foi internada em uma dessas 

clínicas. Logo ao chegar, seus longos cabelos foram raspados, suas roupas – 

demasiado femininas, foram trocadas por masculinas. Seu nome também não era 

aquele que ela escolhera, mas o que fora registrado: de homem. Toda sua 

singularidade foi apagada, esquecida e retirada a fórceps. Contou que não ficou 

mais de 5 dias; quando teve oportunidade, fugiu na carona com um caminhoneiro 

que soube a acolher. Nas ruas de São Paulo, nas “redomas” que criamos, é possível 

ser quem você quiser ser ou quem de fato se é. 

No que tange às medidas repressivas, grandes mudanças foram realizadas 

de uma publicação para outra. Inicialmente, foi desenhada uma política em que a 

repressão teria papel de inteligência e articulação entre os entes para coibir crimes 

relacionados às drogas, responsáveis por altos índices de violência no país. Um 

ponto nodal que diverge nos textos é a diferenciação entre: usuário, pessoa em uso 

indevido, dependente e traficante de drogas, “tratando-os de forma diferenciada”. A 

política de 2019 deforma estas concepções e atribui ao caráter subjetivo e individual 

dos agentes incumbidos pela tarefa e o tratamento diferencial depende dos 

seguintes fatores: “natureza, a quantidade da substância apreendida, o local e as 

condições em que se desenvolveu a ação de apreensão, as circunstâncias sociais e 

pessoais e a conduta e os antecedentes do agente” (Brasil, 2019, grifo nosso), ou 

seja, cada ambiente e sujeito poderá ser tratado de maneira diferente, a depender 

da suposição realizada pelos agentes do poder público. 

Não foram poucos os momentos em que presenciamos no campo as ações 

truculentas das forças repressivas. Desde os chamados “enquadros”, em que a 

polícia colocava todos os presentes colados ao chão ou a paredes, revistando 

bolsos e barracas até bombas de borracha para reprimir a passagem de grupos. As 
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sirenes e luzes azuis-vermelhas, associadas a tiros secos, sempre anunciavam um 

corre-corre, em que nem todos eram rápidos o suficiente e, por vezes, acabavam 

algemados e sabe-se lá para onde iriam depois.  

A política de 2019, como discutido neste texto, é permeada por concepções e 

valores morais que invisibilizam as desigualdades – atravessamentos de classe, 

gênero, raça – intrínsecos à uma análise comprometida com a realidade. Essa 

política impõe um suposto desejo societário de recusa à descriminalização das 

substâncias, ao mesmo tempo em que ainda garante de alguma forma o direito à 

assistência intersetorial e integrada; porém, sob uma nova ótica a asilar e privada. 

 



 

9 “MULHERIDADES”: MULHERES “IN-MUNDAS” 

 

Ao apresentarmos nossa caixa de ferramentas, logo ao início da dissertação, 

abordamos a implicação e a aposta na prática de uma pesquisadora “in-munda”. 

Com o decorrer da pesquisa e, principalmente, a partir dos encontros com o campo, 

minha “in-mundização” tornou-se evidente e apontou para pensarmos sobre as 

“mulheres in-mundas”. 

O termo “pesquisador in-mundo”, utilizado pelos autores Moebus et al. (2016) 

e aplicado por Abrahão et al. (2016) foi amplamente utilizado como conceito-

ferramenta por nós. Retomando, trata-se do descortinar os investimentos libidinais 

do pesquisador com sua pesquisa, permitindo que seja construído um conhecimento 

implicado que é intrínseco.  

Aqui, deslocamos o “pesquisador in-mundo” para nossas “mulheres in-

mundas” e ainda extrapolando o duplo sentido da palavra “imundo”. De acordo com 

o dicionário, podemos definir “imundo” como um adjetivo que qualifica: (1) aquele 

que apresenta falta de limpeza e geralmente provoca repugnância. (2) aquele que 

desrespeita as regras da decência; indecente, obsceno. (2) aquele que é 

moralmente baixo; ignóbil, torpe (Michaelis, c2022b). 

A partir do encontro com as mulheres viventes de rua e da cartografia 

sentimental dessas vivências, revelou-se a necessidade de fazermos esse 

deslocamento-ampliação. Nas ruas e em muitos dos relatos nos cadernos de 

campo, a sujeira e a “imundização” dos espaços sempre aparecia; porém, não era 

isso que causava repugnância, como supostamente direciona a definição do nosso 

dicionário. A repugnância que eu sentia, em meus relatos, vinha do excesso de 

violência que essas pessoas sofreram e ainda sofrem, a aversão vinha da 

constatação da “necropolítica” – presente em pessoas e instituições. 
Pés pretos de sujeira. Pés pretos de gente preta. Corpos magros. Pés 
rachados, pernas com feridas. Restos de marmitas, roupas jogadas na 
sarjeta, plástico espalhado. Asfalto molhado. Mais trapos e roupas 
espalhados. Eu usaria essa blusa (Caderno de campo, 2021, grifo nosso). 
 

Ao fim de cada dia que passava ao lado desses corpos “in-mundos”, sentia-

me cada vez mais como eles. Sentava-me na terra vermelha, nas calçadas, sarjetas, 

abraçava e sentia-me parte daquele corpo orgânico e de vida própria. Os próximos 

mapas-capítulos trazem um pouco do que nos deparamos nos modos de “andar a 
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vida” dessas mulheres “in-mundas”, que atravessaram e sujaram-me 

simbolicamente e literalmente.  

9.1 Maternagens 

 

Apesar desta ser uma pesquisa que nasceu com o desejo de abordar 

gestações e foi se deslocando com os acontecimentos, o conceito de “maternagem” 

despontou nos relatos vividos. Há de se frisar de qual lugar falamos sobre o 

maternar, tendo em vista que existe uma construção histórica e social sobre o tema. 

Faremos aqui, um breve apanhado do percurso do que compreendemos pelo “devir-

mãe”.  

Vi muitas mulheres em minha volta tornarem-se mães; talvez ainda as veja 

nesse processo. Uma delas era minha avó, a primeira que abdicou de muitos 

projetos para criar 4 filhos sem muitas condições financeiras – sua jornada iniciou 

antes mesmo de ser mãe, aos 18 anos. Imagino que à minha avó não foi 

apresentada a escolha de não “devir-mãe”; a mim, questiono-me frequentemente se 

sou apresentada à essa escolha. 

Gonzales e Moita Lopes (2020) fazem um breve apanhado da maternidade 

como um projeto que foi se transformando através do tempo. O ato de gestar impõe 

um projeto de longo prazo, desde sua concepção ao parto e aos cuidados 

necessários com essa outra vida – e envolve renúncias.  

Até os dias de hoje, a “boa maternidade” pautada em um amor materno 

incondicional, regula os referenciais para essas performances. O advento da pílula 

anticoncepcional, uma árdua conquista das feministas, deslocou a equação de 

“mulher = mãe”, fazendo com que a maternidade pudesse ser encarada como uma 

escolha. A possibilidade de reflexão sobre quando, como e de que forma ser mãe 

vem transformando mulheres em seu curso. Mesmo tendo deslocado em parte essa 

equação, nem todas as mulheres possuem acesso a essa escolha, sendo muitas 

vezes o aborto ou uma “gestação compulsória” as únicas possibilidades; afinal, não 

é possível desvencilhar-nos de contextos históricos, sociais e de raça que permeiam 

as vivências.  

Até os dias de hoje, verifica-se que a noção de família nuclear ainda orienta 

muitas expectativas em torno das performances femininas de esposa e mãe, como 

vemos a seguir: 
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(...) primeiramente, o aparato discursivo que acaba por (performativamente) 
criar o que descreve (o amor maternal) e o projeta como algo inerente à 
condição feminina. Logo demonstra como este se converte em um 
dispositivo que molda comportamentos, estabelecendo como performances 
de maternidade devem ser desempenhadas. Em termos efetivos, o que se 
observa é que o dispositivo da maternidade, urdido com base em discursos 
que ‘incentivam’ as mulheres a serem (boas) mães e lhes impõe uma vida 
de sacrifícios e renúncias em prol das crias, culpabiliza aquelas que não 
consegue capturar. Caso não opere da forma indicada, caso resista a ter 
sua conduta moldada pelo dispositivo materno, a mulher pode ser predicada 
como egoísta ou mesmo desqualificada enquanto mulher (Gonzales, Moita 
Lopes, 2020, p. 5). 
 

A maternidade pode ser compreendida como um fenômeno social que será 

vivido e marcado por atravessamentos inerentes a ele, como raça, classe, religião, 

gênero, entre outros. De acordo com Cruz (2015), ainda permeia o imaginário de 

muitas mulheres o fardo do “ser-mãe” e ter que “dar conta” de coexistir em muitos 

papeis e funções. No discurso de muitas mães, marca-se uma hierarquização do 

próprio lugar, ficando em último plano em relação aos filhos (Scavone, 2001). 

Nesse sentido, como pensar nas mulheres e no “devir-mãe” dessas viventes 

de rua, marcadas pelos preconceitos, violências, potências e histórias que já 

pincelamos? Não há como reduzi-las a somente mães ou gestantes; trata-se de 

mulheres-viventes: são as tantas “mulheridades” possíveis do devir.  

Como anunciamos ao apresentar nossas mulheres-guia, Fortaleza foi uma 

daquelas com as quais nossos encontros foram mais atravessados pela 

maternagem. Abaixo, apresentamos um conto-narrativo elaborado para pincelar um 

pouco do modo de andar a vida dessa mulher.  

 
Diário de uma sobrevivente  
15 de novembro de 1992 

Acabei de entrar aqui, me falaram pra escrever nesse caderno, que vai ajudar 

na dor que eu tô sentindo. Eu espero que ajude, porque eu to rasgada. Tem 5 

meses que eu tô aqui e nada dessa dor passar. 

Se eu voltasse atrás, faria tudo de novo – destino a gente não muda nem 

escolhe. 

Eu nasci assim, filha de mãe sozinha. Me criei no mundo e ele me atropelou.  

Quanto tempo falta pra sair? Na audiência, me disseram 15 anos. Porra! Meu 

filho vai ta com 18 quando eu sair daqui preciso que ele me visite. Será que ele vai 
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lembrar de mim? Eu lembro de cada traço do rosto dele, quando eu me olho no 

espelho, vejo ele refletido.  

Dói demais, não quero falar disso. Amanhã é dia de visita.  

 

21 de março de 1993 

Teve audiência. Voltei pra cá e quebrei tudo. Fumei todas as pedras que tinha 

pra fumar. Minha boca ta rachada, que nem eu inteira – rachada feito pedra que 

jogam no chão e espatifa em pedaço tão pequeno que não dá mais pra saber o que 

era.  

Meu filho não é mais meu. Ele saiu de mim, eu criei ele, eu corri com ele pra 

dar comida, me escondi de polícia, de chuva, de mim mesma. Mas ele não é mais 

meu.  

A juíza nem olhou pra minha cara, só disse que eu não era apta a ter a 

guarda do meu filho: preta, crackeira, nóia, da rua e presa. O combo pra essa gente 

branca achar que sabe o que é melhor. Foi o que ela disse pra mim: “teu filho vai ter 

mais oportunidade com outra família”.  

Eu sou a mãe dele. Eu. 

Ele não tava lá, não deu nem pra me despedir daqueles olhinhos miúdos.   

 

11 de junho de 1999 

Hoje é aniversario do meu menino. Escrevo cartas e mais cartas pra ele, 

entrego pra assistente social, mas a resposta é sempre a mesma: nenhuma. 

Segundo aquela tal juíza, eu não posso ter contato com ele desde a adoção. Eu não 

sou boa o suficiente pra ser mãe?  

Como será que ele tá? Tem dias que me pergunto se ele tá melhor mesmo 

nessa família. Se tivesse em orfanato, ia tá na rua, que nem eu.  

Destino a gente nem muda, nem escolhe.  

A vida dele não é mais minha. Não vou dizer que não dói mais. Dói todo dia, 

às vezes menos, às vezes mais. Tem coisa que alivia a dor, mas logo em seguida 

ela vem que nem um terremoto desanunciado e me desaba de novo.   
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04 de abril de 2005 

Tive que perguntar pra Maria que dia era hoje, faz tempo que não escrevo 

aqui, faz tempo que não sei de mim. Não sei quanto tempo faz que eu tô aqui, não 

sei quanto tempo falta pra sair.  

Aqui o tempo não passa, ele estica em pedacinhos até ficar tão grande, que 

te devora. Também, não faz mais diferença. O que vai ser da minha vida quando eu 

sair? Pai, eu nunca tive. Mãe não devo ter também. Filho, me arrancaram. Não 

sobrou nem eu.  

Me olho no espelho, quando tenho coragem, tô cada dia mais velha. Meu 

menino não vai me reconhecer, nem se ele me visse por aí. Todo dia eu rezo que 

ele esteja bem, só queria saber isso. Não ajuda nada escrever nesse caderno. 

Acaba aqui minha história. Isso tudo tá me matando aos poucos.  

 

29 de novembro de 2009 

Não sei pra quem tô escrevendo isso, mas você não vai acreditar. Eu tava 

assistindo TV no refeitório, vendo minha novela, quando eu vi. Eu juro que eu vi. 

Não acreditei. Comecei a gritar em cima da mesa, corri até a tela da televisão.  

Meus olhos, cheios de lágrimas, embaçavam minha vista, mas eu tinha visto. 

Era o rosto do meu filho. A mulherada gritava comigo, tentava me tirar da frente da 

cena final da novela, mas meu corpo agarrava a tela como se agarrasse o último 

sopro de vida.  

Os olhos miúdos dele não tinham mudado, eram doces como no dia que o vi 

sair de mim. Saudade sem fim. Nesse dia, criei muitas inimigas, mas logo me 

perdoaram ao saber que meu filho era o protagonista – virei mãe de famoso.  

Essa realidade em que eu era novamente sua mãe, me preencheu, me deu 

sede de viver, de te encontrar, meu filho. Te dizer tudo que as cartas não entregues 

diziam, mas agora de minha boca.  

 

12 de dezembro de 2010 

Pra onde eu vou? 

Escrevo esse caderno, afinal ele me ajudou, deitada em um albergue. Tem 

muita gente aqui, parece que ainda tô na cadeia, até a sarna continua a mesma – a 

diferença é que meu banho de sol é na rua. Trabalho, vou ter que correr atrás 

amanhã. 
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Muita coisa mudou. Parece que tô estrangeira nessa cidade que sempre foi 

minha. Nem minhas roupas não cabem nesse corpo. Cadê meu menino? Aqui fora 

eu não sou mais a mãe de famoso. Sou só uma preta velha que saiu da prisão, 

“egressa”. Odeio esse nome. Eu sobrevivi ao inferno. 

Vou tentar dormir.  

 

13 de janeiro de 2019 

Não sei por que eu insisto em pegar esse caderno. Não me ajuda em nada. 

Nesses anos todos, tudo que eu escrevi aqui, parece que escorreu como água e 

desaguou bem longe de mim.  

Meu menino, não é mais meu. Desde aquele dia que arrancaram ele de mim, 

só me dei conta disso agora. Depois que eu saí daquele inferno, eu tentei procurar 

ele, falei com todo mundo, mas ninguém nunca ouviu – nem Deus.  

Eu só queria perdão do meu menino.  

A juíza tinha razão quando disse que ele ia ter vida melhor longe de mim, eu 

nunca que ia ter filho galã de novela. Ia ter no máximo um catador de recicláveis, 

que é o que eu faço hoje. O mundo não é gentil com uma mulher como eu, ele te 

bate o tempo todo e eu prefiro não confiar em ninguém. Sou eu e eu – nem Deus.  

Nos dias que vou pegar doação na praça, eu passo em frente a uma loja, tem 

um tanto de TV na porta. Fico lá umas horas, esperando a novela começar pra ver 

se o menino aparece. 

Ainda dói muito.   

 

27 de novembro de 2021 

Essa noite eu sonhei com ele. Minha beleza não tava tão gasta, menos rugas, 

menos fraqueza. Eu pegava meu menino no colo, a gente brincava muito. De 

repente o sonho virava prisão, eu tava com ele na cela, meus braços e pernas 

imóveis, arrancavam ele de mim e eu não conseguia nem gritar. Acordei suando frio. 

Puxei meu cachimbo pra acalmar a mente, mas não preguei o olho até os raios de 

sol me queimarem a pele.  

Tem dia que acho que não saí daquela cela, ela anda junto comigo o tempo 

todo. Essa toda história que me rasga, me dilacerou, eu não sei se aguento. Tô 

morrendo aos poucos.  
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Outro dia achei uma revista velha de fofoca de famoso, sempre que eu acho, 

fico buscando a foto do menino. Dessa vez descobri que ele casou, a esposa tá 

grávida e eles muito felizes. Guardei as fotos e colei nesse caderno, as mais bonitas 

eu coloquei num saquinho pra não estragar. Quando eu olho pra elas, parece que 

volta o cordão umbilical que um dia agarrou ele no meu ventre – o passado vai se 

tornando presente. Mas não dura.  

Todos os dias eu penso no menino, penso nas minhas escolhas.  

Destino a gente não escolhe, nem muda.  

Eu queria que ele soubesse que eu o amo, que eu preciso do perdão dele, 

nada mais do que isso. Só isso pra continuar sobrevivendo 

 

Este conto-narrativa tenta “dar língua” ao que pude me aproximar de 

Fortaleza. Uma mulher que passou muito tempo enclausurada no cárcere por conta 

do tráfico de entorpecentes e que, devido a isso, segundo ela, perdeu a guarda de 

seu filho. Sua história foi marcada por diversas privações, além da liberdade: de ser 

mãe de seu filho, o direito à moradia, à educação, à assistência social, à saúde, 

entre tantas outras.  

Sempre que encontrei Fortaleza, falávamos de seu filho, do seu desejo de 

reparar o que em sua concepção, havia sido um mal: ser uma mãe usuária de 

drogas. Era um discurso sempre ambivalente, ora a raiva por não ter podido ser 

mãe, ora conformada pelo destino melhor que ele supostamente teve. Questiono-me 

se haveria outro sentimento, se não o ambivalente? A história de Fortaleza 

espelhava-se ainda na de Lalange, que, na fuga atrás de um amor, deixou os filhos 

com a mãe e, ao retornar, não pôde mais ficar com eles.  

Lalange contou que sua mãe sequestrou seus 4 filhos, na justificativa de que 

ela era uma “drogada”. De fato, havia um uso de substâncias, mas a ausência e a 

negação de estar com seus filhos foi algo muito marcante na história dessa e de 

tantas outras mulheres. Sempre que falava sobre o assunto, Lalange emocionava-se 

e cortava o tema com um gole de cachaça ou lágrimas incessantes, dizendo que 

não queria mais falar sobre aquela dor. 
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9.2 “Mães órfãs” 

 

Com essas e outras histórias que conhecia sobre maternagens impossíveis, 

buscamos nas recentes produções científicas alguns conceitos que nos dessem 

pistas sobre o assunto. Antes de mergulhar na teoria que permeia as “mães órfãs”, 

apresentamos o conto a seguir, como uma provocação e um convite às afecções 

que ele possa causar. 

 
Pertencer 
 

Nem sei que horas são. Minha respiração molhada não me cabe mais. Me 

chamam de Maria, mas não sei se esse é meu nome mesmo, cada hora é um 

diferente. Enquanto a gente anda pelas ruas, ouço trechos de músicas e cada uma 

faz-me mais Maria, menos Adriana, talvez mais Gabriela. Somos o que somos, 

cores e valores – foi uma das últimas coisas que ouvi, no dia antes da hora chegar.  

A gente andava, parava. Peregrinas de um asfalto algoz. 

Um carro, janela fechada. Outro carro. A poça d`água que mergulhamos. Ah, 

como é bom o imprevisto. Ela não gostou muito não, disse que não aguentava mais 

tudo aquilo. Eu só ouvia, calada. Queria gritar, chorar, mas a buzina da moto passou 

tão rápido que abafou o sentimento. Quase levou-me. 

Minha memória é traiçoeira, mas acho que eu estava vestindo uma blusa, 

daquelas de tricô que avó faz para neto. Eu não tinha avó.  

Cada listra, uma cor. Deixavam-me muito maior do que eu realmente era. E 

era bom... Nossa, como era bom o toque do vermelho, do laranja e, mais ainda, do 

vinho. Eu via o mundo por essas cores; tudo era quente.  

Eu imóvel ali, sentada e encaixada no colo da minha mãe. Eu era calma 

vermelha. Outro carro parou e a música era linda, como se fosse o próprio divino. 

Fiz das minhas orelhas a boca; queria traduzir aquela sensação. O carro passou. 

Não deu tempo. Nunca dá tempo, tudo é rápido demais, meu tempo é molhado e 

úmido, viscoso. Do lado de fora, é rio em correnteza. Quero viver na correnteza.  

Senti uma pontada de frio passando pelo meu umbigo. Abri-me, num susto, 

pulei.  
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As pernas dela não me cabiam mais. Agarrei com tudo que podia, finquei 

unhas por um fio, mas era hora de sair. Não havia pedido pra conhecer a 

correnteza?  

Arrancaram-me do ventre da minha mãe. Olhava as listras vermelhas, 

laranjas, vinho. Pernas. Pessoas. A moto que passava. O carro que parava. Luz 

azul, luz vermelha. Cheiro de mãe. Cabelos grossos, olhos morenos, cílios que 

abriram a janela da minha vida. E a boca, que me fez ser.  

Desaguei. Maria, Gabriela, Adriana, todas elas. O sentimento abafado agora 

pulsava, gota a gota, entrando e fazendo meu peito crescer. Eu não sei o que vai ser 

agora que posso ver o mundo por mim.  

Só sei que tenho que ser de alguém, pra poder ser. Queria ser de minha mãe. 

Transbordo-me do querer descobrir.  

 

A partir da perspectiva de um feto/recém-nascido, provocamos para as 

perguntas sobre o que vêm depois do nascimento, sobre o que acontece. Antes de 

pincelar as pistas que encontramos, uma caminhada histórica faz-se necessária 

para contextualizar o conceito de “mães órfãs”. A história latino-americana apresenta 

algumas marcas importantes de mães que, por motivos externos e não controláveis, 

perderam seus filhos e filhas. Para corroborar o conceito que utilizaremos aqui para 

as “mães órfãs” viventes de rua, evocamos brevemente as “Madres de la Plaza de 

Mayo” na Argentina e as “Mães de Maio” em São Paulo. 

O movimento das “Madres de la Plaza de Mayo” teve início em 1977 quando 

mães de pessoas desaparecidas durante o ainda vigente período ditatorial 

conformaram esse ato de resistência e luta. Foram reconhecidas pelo governo como 

“mulheres transtornadas, mães loucas que procuravam pessoas que não estavam 

em lugar algum” (Gonçalves, 2012, p. 132).  

As “Mães de Maio” brasileiras possuem história ainda mais recente. Em 2006, 

houve um movimento coordenado, atribuído ao Primeiro Comando da Capital (PCC), 

de ataques a prédios públicos, agentes e unidades policiais e de rebeliões em 

presídios do Estado de São Paulo. A resposta das forças repressivas deu-se de 

maneira mortífera:  
Resultado: 493 pessoas foram mortas em pouco mais de uma semana. Em 
total disparate com os próprios números do aparato policial, 6% tinham 
antecedentes criminais, mas 122 casos possuem características de 
execução sumária pela polícia (Gonçalves, 2012, p. 135). 
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Assim como as argentinas, as “Mães de Maio” passaram a se organizar em 

um movimento que questiona até os dias de hoje as ações truculentas das forças de 

repressão e o genocídio da população negra e jovem das periferias. Apesar da 

presente pesquisa não versar especificamente sobre essas mães, alguns fatores 

são comuns, como por exemplo, a violência do Estado, o que nos leva a fazer essa 

importante e breve consideração teórica. 

Da mesma forma que o saber se constrói frente às constantes transformações 

sociais, uma nova forma de aplicar o conceito de “mães órfãs” vem se firmando. 

Essas novas formulações devem-se às recorrentes destituições de poder familiar e à 

negação da escolha pelo exercício da maternidade às mulheres em situação de rua. 

Souza et al. (2018) definem o conceito de “mães órfãs” como:  
Mães em circunstância de vulnerabilidade que têm perdido seus bebês para 
a tutela do Estado de forma compulsória. (...) com a justificativa de que a 
mãe, pai e/ou família extensa não se mostram capazes de oferecer cuidado 
necessário aos bebês (p. 32). 
 

Adicionando a esse conceito, Siqueira et al. (2018) abordam:  
Mães órfãs de seus próprios filhos, sequestrados, antes da primeira 
mamada, nas maternidades de várias cidades do país. Cordão umbilical 
arrancado com violência, interrompendo compulsoriamente a relação mãe-
filho(a), reduzindo-a à mãe-depositária, com quem o bebê só́ pode 
permanecer até o nascimento e, tão logo retirado de seu útero, entregue a 
equipamentos de “proteção” (p. 52). 
 

Esse cenário de “mães órfãs” apresenta-se em diversas cidades brasileiras, 

como Belo Horizonte, Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro. Especificamente em 

Belo Horizonte, em 2014, o Ministério Público publicou a recomendação nº. 06/2014 

por intermédio da Promotoria de Justiça da Infância e Juventude Cível sobre o 

acolhimento de crianças e adolescentes. A recomendação baseia-se no Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA) e na Constituição Federal para as seguintes 

recomendações:  
1.3) Que os casos de negligência e maus-tratos ao Nascituro ou ao Recém-
nascido, bem como casos de mães usuárias de substâncias entorpecentes 
sejam comunicados à Vara da Infância e Juventude de Belo Horizonte para 
providências cabíveis  
1.4) Que os casos de gestantes que se recusam a fazer o pré-natal sejam 
comunicados à Vara da Infância e Juventude para que sejam adotadas as 
medidas adequadas de proteção ao Nascituro 
(Minas Gerais, 2014). 
 

A recomendação, de maneira ampla e abrangente, propõe que todos os 

casos de mães usuárias de substâncias sejam comunicados para o sistema de 

Justiça para medidas cabíveis. Em resposta a essa ação, alguns movimentos sociais 
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e entidades pronunciaram-se questionando o texto, em um movimento que gerou 

consequências positivas no que tange aos direitos das mulheres e das crianças. 

Mas como já afirmamos por diversas vezes, trata-se de um campo em permanente 

disputa e que exige um constante investimento.  

Essas mães e mulheres encontram-se nas margens da sociedade e reúnem 

em si duas imagens extremamente antagônicas: por um lado, da mãe como figura 

gestante da vida, portanto, pura e imaculada, por outro lado, da pobreza e do 

incômodo de residir na rua (“in-mundas”), além de, muitas vezes, fazer uso de algum 

tipo de substância psicoativa, portanto, uma imagem suja e maculada (Siqueira et 

al., 2018). 

O fenômeno de judicialização e da consequente formação desse grupo de 

“mães órfãs” encontra-se na contramão de recomendações formuladas pelo 

Ministério da Saúde (Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

Secretaria Nacional de Assistência Social, 2016) e nos artigos da Constituição 

Federal e Estatuto da Criança e do Adolescente (Brasil, 1990), que garantem os 

direitos tanto dessas mulheres quanto de seus filhos: 
Art. 101. § 1o O acolhimento institucional e o acolhimento familiar são 
medidas provisórias e excepcionais, utilizáveis como forma de transição 
para reintegração familiar ou, não sendo esta possível, para colocação em 
família substituta, não implicando privação de liberdade (Brasil, 1990, grifo 
nosso). 
 

Compreendemos os desafios e assumimos as dificuldades em pensar sobre o 

tema; porém, não se trata de colocar os direitos das mulheres e das crianças em 

polos opostos, pois o direito de um implica no do outro e vice-versa. Ressaltamos, 

por fim, que muitas situações e arranjos são possíveis; porém, é necessário que 

sempre haja um olhar de cuidado para esse conjunto, buscando a garantia de 

cuidados e direitos de ambos.  

Essas constatações nos levam aos questionamentos: a quem serve essa 

proteção? A quais concepções e visões de mundo o acolhimento compulsório de 

bebês de mães em situação de rua está respondendo? Quem está cuidando dessa 

mulher? E, por fim, quem são os atores e forças que vêm constantemente 

descuidando delas e atestando a sua “in-existência”? 

É importante ressaltar que o tema da maternidade na rua é frequentemente 

veiculado pelas mídias como corpos que geraram bebês; porém, que, por conta de 
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um suposto ou confirmado uso de substâncias, é incapaz de qualquer humanidade e 

cuidado (Rui, 2014).  

Em 2016, o Ministério da Saúde e do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome editou uma nota técnica que estabeleceu fluxos e padrões nos atendimentos 

do grupo de mulheres em situação de rua e no caso do uso abusivo de SPAs 

(Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Secretaria Nacional de 

Assistência Social, 2016). É importante ressaltar que uma nota técnica não possui 

caráter coercitivo, mas sim opinativo e de cumprimento espontâneo dos órgãos 

responsáveis.  
No acompanhamento das mulheres e das adolescentes em situação de rua 
e/ou com uso abusivo de uso de álcool e/ou crack/outras drogas, é 
essencial garantir seus direitos sexuais e reprodutivos, dentre os quais se 
destacam seu direito de decidir, de forma livre e responsável, se quer ou 
não ter filhos, quantos filhos deseja ter e em que momento de sua vida; 
direito de viver plenamente a sexualidade sem medo, vergonha, culpa e 
falsas crenças, independentemente de estado civil, idade ou condição física; 
e o direito de acesso a serviços de saúde que garantam privacidade, sigilo e 
um atendimento de qualidade, sem discriminação (Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome Secretaria Nacional de 
Assistência Social, 2016, p. 4-5). 
 

O texto é direcionado aos profissionais que trabalham na gestão e na 

assistência social e aos profissionais de saúde que atuam nos equipamentos do 

SUS e do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e propõe fluxos e diretrizes 

de atenção integral. A redação da nota afirma que muitas vezes ocorreram decisões 

precipitadas de afastamento das crianças recém-nascidas de suas mães, sem que 

tivesse sido realizada uma avaliação individual e multiprofissional. Tais ações, se 

tomadas de forma abrupta, violam os direitos da criança e da mulher, por exemplo 

aqueles relacionados à convivência familiar e à autonomia, como é constatado a 

seguir no ECA:  
Art. 23. A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo 
suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar. 
§ 1° Não existindo outro motivo que por si só autorize a decretação da 
medida, a criança ou o adolescente será mantido em sua família de origem, 
a qual deverá obrigatoriamente ser incluída em serviços e programas 
oficiais de proteção, apoio e promoção (Brasil, 2016). 
 

E ainda na nota: 
É importante ressaltar que, mesmo decidindo-se pelo afastamento da 
criança ou adolescente da família, deve-se perseverar na atenção à família 
de origem, de forma que possam ser superados os motivos que levaram ao 
acolhimento e possa ser promovida a reintegração familiar, sempre que 
possível. Nos casos em que for constatada a impossibilidade de 
reintegração familiar, o ECA indica a necessidade de envio de relatório 
fundamentado ao Ministério Público, no qual conste a descrição 
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pormenorizada das providências tomadas e a expressa recomendação, pela 
equipe técnica que acompanha o caso, para o encaminhamento para 
adoção. Também nesse sentido, o PNCFC destaca que “ainda que 
condicionado a uma decisão judicial, o afastamento da criança ou do 
adolescente da sua família de origem deve advir de uma recomendação 
técnica, a partir de um estudo diagnóstico, caso a caso” (Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome Secretaria Nacional de 
Assistência Social, 2016, p. 4). 
 

A nota, assim como as diretrizes do SUS, norteiam para uma atuação em 

rede, intersetorial e multidisciplinar, fortalecendo ações de autonomia e cuidado 

integral. Há também o realce para as ações de busca ativa conjunta entre os 

serviços da Assistência Social e da Saúde para a formação do vínculo inicial e para 

a identificação das demandas de cada uma das usuárias, compreendendo os 

desafios e barreiras encontradas para o acesso aos direitos. A nota propõe diretrizes 

de atenção que percorrem o pré-natal, a gestação, o puerpério e a infância. 

Tanto nos encontros do campo desta pesquisa quanto os relatos de outras 

pesquisadoras, deparamo-nos com situações que correm na direção inversa às 

recomendações dos documentos aqui apresentados. A história de Fortaleza e de 

Lalange que trouxemos anteriormente são marcadas pela violação dos direitos e 

desejos dessas mulheres, que, por serem incapazes aos olhos dos que exercem o 

“poder soberano”, não podem existir.  

Entretanto, como a vida sempre encontra uma brecha pela qual pode 

florescer, conheci Rosa, que exalava em seu corpo uma “sede de viver”. Essa 

mulher-guia mora na região do Glicério, perto de outras mulheres e mesmo de 

membros de sua família. Sempre que passávamos pela esquina que guarda sua 

barraca, ela convidava-nos para uma breve conversa, pois estava sempre atarefada, 

preparando-se para o final de semana. Rosa chamava-nos com um sorriso 

envergonhado. O turbante na cabeça combinava com a blusa curtinha que deixava a 

barriga repleta de cicatrizes e estrias à mostra.  

Perguntei a ela como estava e, nesse dia, decidi descobrir por que sempre 

que íamos, ela estava limpando e organizando sua barraca. Ela contou que está 

sempre arrumando-a, pois não há muito o que fazer na rua, mas o motivo principal 

eram as visitam que recebia todos os sábados: seus filhos sempre passam para 

visitá-la. Eram 9 no total, mas um acabou falecendo. Os filhos são todos grandes e 

cuidam de si, e agora cuidam dela também. Tem dois pequenos, um de 2 anos e 

uma de 6 anos, que moram com sua mãe: “estão melhores com ela, eu visito às 

vezes, minhas filhas trazem eles aqui”. A barriga flácida e marcada pelas cicatrizes 
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falava das 9 gestações que Rosa vivera – um ventre vazio, uma casa que 

constantemente é limpa para receber visitas. Visitas que só passam. Muita 

complexidade era guardada naquele sorriso envergonhado; sorriso esse que é 

aconchego e potência. 

Na contramão de Lalange e Fortaleza, Rosa mostrava com seu sorriso 

marcante seu modo de “andar a vida”, sua possibilidade de maternagem. 

Escancarava em mim o amor que sentia pelos filhos e a reciprocidade que ela 

contava. Não tive tantas oportunidades de troca com Rosa, mas pergunto-me sobre 

a história dessa mulher, dessas 9 gestações, de como ela foi parar naquela esquina 

do Glicério, de como ocupa esse “estar na rua” e para onde deseja ir.  

Rosa ocupava a rua de uma forma diferente: ela não era peregrina como 

tantas viventes de rua, mas permanecia em sua esquina com sua barraca, tendo 

criado um território fixo dentro do nomadismo. Seu modo de “andar a vida” passa por 

ressignificar o espaço da rua, tratando-o como um endereço fixo: um lar que recebe 

pessoas, que permanece. Assim como Rosa, um achado que temos ao encontrar 

viventes de rua é que nem todos que ali estão desejam sair. 

9.3 “Necropolítica” 

 

Ao “(in)mundizar-me” de campo, das trajetórias das mulheres e de tantas 

pessoas que encontrei, deparava-me com uma enorme angústia. Em tantos 

cadernos de campo escrevi e pensava: “A vida da gente não vale de nada. A vida de 

algumas gentes, vale menos ainda”. Encontrava-me com a morte, com a violência, 

com a afirmação implícita de que certos corpos não mereciam viver ou ser. Em 

alguns momentos, tão submersa nas vivências de sobreviventes, angustiava-me no 

mero compartilhar daqueles afetos, atravessada por histórias marcadas por algo que 

não conseguia colocar em palavras.  

O conceito de “necropolítica”, descrito por Mbembe (2011), é centrado na 

compreensão de uma política soberana que produz morte, mas de determinadas 

pessoas, grupos ou populações – o autor descrevia algumas das minhas angústias e 

sensações constantes. Para explorar o conceito de “necropolítica”, são necessários 

alguns apontamentos de outros autores e conceitos que constroem tal 

compreensão.  
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Mbembe utiliza as construções teóricas de Foucault para elaborar o 

entendimento de “necropolítica”, passando por: “biopoder” e “soberania”. O conceito 

de “biopoder”, de acordo com o autor, utiliza-se do racismo estrutural para justificar 

hierarquias e a aniquilação de determinados corpos. A escravidão é tida como uma 

das primeiras manifestações do biopoder e da soberania. A soberania pode 

apresentar-se de formas a não promover uma luta centrada na autonomia, mas sim 

na destruição de alguns corpos ou grupos. Para Foucault, os Estados modernos 

carregam em si instituídos o direito soberano de matar, o que permite essa escolha 

pela vida ou morte de seus habitantes, atravessado por justificativas racistas e 

assassinas.  

Com o avanço do modo de produção capitalista, a automatização e o advento 

das tecnologias, o sistema foi adaptando-se e moldando-se às novas necessidades, 

expondo a “necropolítica”, ou seja, uma política de morte. 
Na época atual do capitalismo, já não se trata mais de assimilação nem de 
expulsão, porque o sistema passa a se desfazer das massas humanas em 
larga escala. Alguma coisa acontece na ordem do sistema que faz com que 
aquelas imensas massas sejam agora dispensáveis ao seu modo de 
reprodução e produção de riqueza (Hilario, 2016, p. 202) 
 

Foi no dia que conheci Lalange, uma de nossas mulheres-guia, que acredito 

ter vivido na pele a “necropolítica”. O dia era frio e chuvoso, já terminávamos nossa 

rota pela região da Sé e, enquanto conversávamos com um senhor, ouvimos o som 

seco de um corpo caindo – “tá lá o corpo estendido no chão”. Uma mulher jogada 

nos ladrilhos da Praça da Sé, mas ninguém pareceu ligar – ela começou a tremer e 

a contrair as mãos. De pronto, abandonamos nossa companhia e jogamo-nos ao 

chão junto com ela. Ela sufocava. Desmaiava e recobrava consciência em um 

movimento enlouquecedor para nós. Eu pensava: “Ela vai morrer? Ninguém veio 

ajudar!” 

A cena acontecia em frente à Base Comunitária da Guarda Civil Metropolitana 

(GCM). Aqueles policiais fardados apenas nos olhavam, por vezes através de nós, 

“sentia-me ‘(in)visível’”. Tudo se passava como se uma mulher não estivesse 

sufocando em frente a eles. Eu sentia vontade de chorar; um nó grande ficou preso 

na minha garganta.  

Ninguém em volta parecia se comover pelo que acontecia ali. Uma mulher 

desesperada, sufocando, batendo a cabeça no chão e esforçando-se para puxar o 

ar, cuspindo sangue. Apertava minha mão com muita força, arranhando meu punho. 
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Não sentia aquela dor, sentia desespero total. Lalange, em seus breves momentos 

de consciência, agarrava o ar com dificuldade e dizia em som quase inaudível: 

“Minha filha. Vou morrer. Muito medo. Meu coração.” 

De novo, apenas eu e meus colegas parecíamos ver o que acontecia – “nos 

tornamos ‘(in)visíveis’ junto com Lalange?”. Nada do que estava acontecendo 

parecia chocar quem passava ou àquelas pessoas fardadas que fingiam não nos 

ver. Nós: desesperados.  

O sangue já manchava o chão e as nossas roupas. Eu sangrava junto com 

ela. Compartilhei corpos. Pensava o tempo todo: “a vida não vale nada”. Levantei-

me do chão em desespero e corri até o Metrô. Chamei pela segurança.  

Com a máscara que impedia minha respiração, sufocava-me também. Queria 

chorar ali. Contei que uma mulher sufocava e cuspia sangue na parte de cima da 

estação. Os três seguranças fardados do Metrô disseram-me o que já sabia: nada 

poderia ser feito! Se ela tivesse passado mal no chão do Metrô, até poderiam 

socorrer, mas lá fora não era com eles. “A vida não vale nada” - muita raiva e 

indignação tomavam-me, além do desespero de ter que voltar àquela cena com 

mãos abanando. Larguei os homens falando sozinhos, corri subindo as escadas da 

estação e furei o cercado em que a GCM se isentava de intervir e fui até sua Base 

“Comunitária” (de comunitária não havia nada; estava apartada da realidade que 

estava acontecendo a alguns passos dali).  

Entrei e vi uma mulher; pensei que ela poderia compreender a situação. Com 

a voz embargada, já não tinha mais energias para explicar nada, só conseguia 

segurar o choro e dizer: “Vocês não estão vendo o que está acontecendo ali? Uma 

mulher está sufocando, sangrando e parece que vai morrer na nossa frente e vocês 

não estão fazendo nada?! Como se não estivessem vendo essa cena!”. Eu, do alto 

da minha branquitude e privilégios, não fui escutada. Calmamente, a policial me 

disse: “Não podemos fazer nada, quem pode é a PM ou o SAMU. Fala com aquela 

viatura (apontando para um carro que passava)”. Novamente, soltei-me em uma 

corrida até a viatura e, em desespero, pedi que eles nos ajudassem. Cerca de 40 

minutos haviam se passado desde o início daquela cena. O chão lavado em sangue. 

Nossas roupas e as dela também. A mulher ainda se contorcia em busca de ar.  

A cara de deboche do Policial Militar que saiu da viatura para olhar a situação 

deu-me ânsia. Queria gritar na cara dele. Com o passo lento e muita calma, ele 

abaixou-se na janela da viatura e pediu que a colega chamasse uma ambulância 
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pelo rádio. Em apenas 2 minutos, uma ambulância anunciava sua chegada com 

suas sirenes e luzes. O PM, com a mão na pistola, ordenava que “vagabundo 

circula”. Finalmente, ela seria atendida. Abaixei-me e peguei na mão de Lalange, 

tentando confortá-la e dizer que os médicos haviam chegado para cuidar dela. Ela 

dizia palavras que não consegui entender bem, mas pareciam repetir o mantra que 

já havia dito: “medo, filha, morrer, coração”. 

Em minha cabeça, pulsava a seguinte frase: “a vida não vale de nada 

mesmo”. Aliás, algumas vidas não valem nada. Alguns corpos não merecem viver, 

devem morrer. Eles simulam vida. O meu corpo tremia. Enraivecida e querendo 

chorar. Não sabia o que tinha acontecido ali. Tinha sangue nas mãos. Jogamos 

muito álcool, mas ele parecia não limpar nada daquilo que havia acontecido. 

Tudo o que havíamos vivido parecia muito impossível, como se estivéssemos 

em um mundo apartado da nossa realidade – o descaso geral. Mas era nossa 

realidade, a nossa sociedade. Meus colegas disseram que iam embora. Fui de 

embalo, na inércia deles, saindo junto. Quando me sentei para ir embora, desabei a 

chorar. Uma angústia muito grande prendia-se na minha garganta, sufocava-me 

como Lalange. Repassava na minha cabeça cada passo, cada cena que havia 

vivido. O sangue espalhado em mim, no chão, nela. O que teria acontecido se não 

estivéssemos ali para ver o “(in)visível”?  

Nos tornamos invisíveis junto com ela. Que ânsia em mim. 

Depois desse dia, sonhei duas noites com aquelas cenas de horror. Primeiro, 

sonhei que encontrava traços de sangue, roupas ensanguentadas pela minha casa, 

caminhava em direção a elas e era tudo escuro. No outro dia, sonhei que era eu 

quem morria e que eu mesma chorava minha morte. Sufocava.  

Lalange invadiu minha casa, minhas roupas, meus sonhos e meus territórios 

existenciais. Esse dia foi um ponto de virada na pesquisa, em que senti que de fato 

me “(in)mundizava”, transformando a mim e ao que se constrói nesta dissertação. Já 

me incomodava a “(in)visibilidade” daqueles determinados corpos; porém, ter 

vivenciado essa sensação foi muito assustador, além da raiva que sentia e ainda 

sinto. Quando quebramos com Lalange a redoma da “(in)visibilidade”, o que foi 

visível foi a “necropolítica” – a visibilidade desses corpos dá-se através da lente da 

política de morte, da evidência daquele que deve morrer.  

Para além desse fragmento vivenciado, podemos traçar outros paralelos com 

os encontros que tivemos nas ruas de São Paulo (e em muitas outras cidades). 
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Pudemos observar esses corpos, em sua maioria negros e pardos, que foram e são 

constantemente violentados – pelo Estado, pelas instituições e por discursos. A 

existência de cerca de 66.000 pessoas em situação de rua, número que cresceu 

muito durante a pandemia, e que implica na não-garantia de diversos direitos, coloca 

luz em políticas de morte que vêm sendo executadas pelos poderes soberanos. 
Uma van de limpeza urbana e o “rapa” estavam ali. É tudo uma grande 
hipocrisia. A quem serve essa “limpeza”? No dia seguinte todos estão de 
volta. É a violência pela simples violência. Atestar que determinados corpos 
não podem ou devem existir. Além do frio, eu sentia muita raiva (Caderno 
de campo, 2021). 
  

Em outro dia que passamos pela Sé, soubemos que 4 pessoas morreram na 

rua. No jornal e no certificado de óbito, a causa mortis era hipotermia. Nas minhas 

afecções, a morte era de descaso, morreram por “não ser” aos olhos de muitos. 

Assim como a história de Lalange, muitas outras existências já devem ter sangrado, 

morrido, existido “(in)visíveis” nos ladrilhos da Sé.  

Contaram-nos que uma das pessoas, muito queridas a todos da região, 

tomou um gole de cachaça para esquentar o corpo e esquecer do frio insuportável. 

Caiu ao chão, assim como Lalange, e morreu. Não tinha socorro, não tinha ajuda. O 

“caveirão” só buscou o corpo de manhã, sem direito a nada. “A vida não vale de 

nada mesmo”; é só mais um corpo entre os tantos, desprovidos de história, 

inexistentes. Desprovidos de afetos.  

A morte como política de Estado, como descrito por Mbembe (2011), 

escancarou-se mais vezes nos nossos olhos e corpos durante a imersão no campo. 

São Paulo viveu noites bastante frias no período em que realizei a pesquisa, 

lançando luz à compreensão de que, dentro dessa política, o Estado possui o poder 

de decidir sobre o direito à vida de determinados grupos e/ou pessoas. 

9.4 Violência como contexto atravessador  

 

Compreendendo a morte como uma política de Estado, a violência mostrou-

se um atravessador constante nos relatos e nas vivências que tive no campo. A 

violência de gênero contra as mulheres e o encarceramento da população negra 

foram dois temas que selecionamos para apresentar nesse tópico, devido à 

intensidade de seus relatos e aos prejuízos causados nas vidas.  
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O seguinte conto-narrativa mergulha em um universo mágico e imaginado 

para tentar contar uma história real, mas que não deveria.  

 
Olhos de Maresia 
 

O navio dos homens que caçavam liberdades soltas por aí aproximava-se da 

ilha encantada, ao mesmo passo em que se ouvia ao longe o bater de tambores e 

uma gritaria feliz. Os homens sabiam que era lá que deviam chegar. O barco vagava 

em um mar calmo, serenando a embarcação de um lado para o outro. 

Enquanto isso, a grande festa era realizada pela aldeia que recebia uma 

grande visita: Maresia. Uma moça encantada, de cabelos curtos e negros e mãos 

que brilhavam com minúsculos brilhos azuis como a noite. Tinha chegado 

recentemente à ilha e era conhecida por seus poderes de cura, além de contar 

lindas histórias.  

 Os navegantes do navio pareciam saber que Maresia estava na ilha, e 

vangloriavam-se em canções sobre como haviam conseguido capturar a criatura 

mística tantas vezes. Apesar da moça sempre conseguir fugir, a cantoria falava 

sobre palavras mágicas e poções que faziam Maresia tornar-se frágil e poder ser 

apanhada.  

A moça encantada estava na ilha há algum tempo e todos eram 

extremamente gentis e solícitos com ela – a tal aldeia era para ela um colo quente 

após uma história de tantos sofrimentos. Lá, ela tinha a sensação de nunca poder 

ser machucada ou capturada. Sua proteção residia na magia de seus olhos, 

capazes de extasiar as pessoas de tamanha forma que ninguém tinha coragem de 

machucá-la. Maresia conhecia o poder de cura pelas plantas, corria pelas matas 

colhendo ervas para emplastros e remédios para todas as maladias15 que apareciam 

– fossem elas do corpo ou do coração.  

 A moça confidenciava-se todas as noites aos seus guias: não queria mais 

fugir e não aguentava mais ser apanhada pelos homens. Maresia segurava a 

garganta ao tentar colocar as palavras para fora, mas o que saíam eram lágrimas de 

 

 
15 A palavra “maladias” vem do francês maladies, que significa doenças. Antigamente e nas palavras 
de algumas avós e bisavós, o termo “maladias” compreendia doenças e acometimentos do corpo e 
da alma. Hoje em dia, a palavra não é mais amplamente utilizada.  
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seus olhos. Incontrolavelmente. Frases lacunadas pela falta da voz. Dizia que sentia 

muita dor na garganta; acreditava ser por ter sido muitas vezes enforcada por 

homens que queriam quase matá-la. Muitos homens haviam batido em Maresia. Ela 

tentava esconder as cicatrizes no corpo, enquanto as lágrimas jorravam as feridas 

internas e abertas. Seus poderes de cura não haviam sido capazes de selar as 

feridas e apagar as marcas em seu corpo. 

Nesses momentos, era perceptível que a luz de Maresia findava pouco a 

pouco. Cada vez que os homens conseguiam se aproximar, eles diziam as palavras 

mágicas e serviam-na com a poção que a transformava em um objeto tão frágil que 

poderia quebrar.  

 Não foi diferente naquela noite. Munidos de bastões de fogo, os homens 

aproximaram-se de Maresia. Seus olhos cansados não foram capazes de encantar a 

fúria que emanava daqueles corpos masculinos. Os golpes foram tantos que não se 

podia reconhecer a moça ao fim. Nada nem ninguém conseguia intervir na cena, 

como se uma redoma trancasse as possibilidades. Mais uma vez, os homens, 

carregando o corpo frágil de Maresia. Cantavam um hino de vitória e a levavam em 

direção ao navio. Quase não se via luz nos olhos da mulher; eles refletiam um 

pedido de socorro que nenhuma força conseguiu atender. A única coisa que se via 

eram as lágrimas salgadas que escorriam de seus olhos, desaguando na terra que a 

absorvia e envenenava plantas que outrora curavam. 

 Dessa vez, Maresia não teve forças para fugir e até os dias de hoje 

permanece enclausurada no navio dos homens. Pela noite, sonha com a ilha, com a 

aldeia, com sua mata e seu colo quente – já tentou muitas vezes não acordar. Era 

possível apenas tentar sonhar acordada, brincar de faz-de-conta que a vida não lhe 

era tão dura quanto sua realidade. 

 

A violência contra as mulheres, como já vimos anteriormente, é um fator que 

pode levá-las a sair de casa e a ir para as ruas. Entretanto, encontramos essas 

reproduções também nas ruas e nos corpos das mulheres viventes de rua. O conto 

literário narra de forma poética episódios que ouvi com um nó na garganta de 

Maresia; seu corpo gritava essas violências.  

O Atlas da Violência de 2020 relata uma diminuição nos casos de feminicídio 

no Brasil. Entretanto, esses números ainda são bastante altos: 3.373 mulheres 

foram assassinadas. O relatório ressalta também que os casos de morte violenta por 
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causa indeterminada (acidente, suicídio e homicídio) teve um aumento de 35,2% em 

2020, totalizando mais 16.648 mortes no ano. Corroborando aos dados relacionados 

a riscos associados, 66% das mulheres vítimas de feminicídio eram negras.  

Tendo em vista que a maior parte das mulheres viventes de rua são negras e 

que essas são majoritariamente vítimas fatais do machismo, trata-se de uma 

realidade que possivelmente permeia seus cotidianos. Um dos dias em que estava 

no campo, conversando com um dos colegas, falamos sobre esse fenômeno. 

Uma mulher havia oferecido crack para ele em troca de pernoite e meias 

quentes. Ele, que recusou a cachimbada, ofereceu somente a meia para ela, que 

não acreditou no gesto. Continuamos falando de como as mulheres acabam sendo 

constantemente violentadas em seus corpos e existências, muitas vezes em busca 

de segurança. Meu colega contou-me que certa vez ouviu de uma moça: “mais vale 

apanhar de um só do que apanhar de vários”. Falamos sobre mulheres que 

cuidamos após terem seus corpos espancados, seus dentes quebrados e seus 

cabelos arrancados por homens ao fim de relacionamento, em uma tentativa de 

deixá-las “feias” e “repugnantes” aos olhos de outros homens.  

Lembrei de J., uma mulher com quem tinha conversado algumas semanas 

antes na Cracolândia. Ela tinha oferecido seu quarto em troca de bebida. Nesse dia, 

ela contou-me de uma relação que se rompeu porque senão “iam acabar os dois 

mortos”. É muito difícil “devir-mulher”, seja onde for, mas em alguns lugares ainda 

mais intensamente.  

Outro contexto de violência que marcou relatos e vivências foi o de 

encarceramento: na história de Rosa, Lalange e Fortaleza, havia passagens pelo 

sistema prisional brasileiro. Entretanto, aqui narramos a história de dois homens – 

que já agrediram suas companheiras, que são pais e filhos. Suspiro é um homem 

que conheci em um ponto chamado “passarela”. Ele era o “gerente” do local, 

carregava muitas correntes e anéis dourados e comandava quem entrava ou saia da 

passarela. O episódio que narro aconteceu depois de um flagrante que foi armado 

para ele sob a ameaça de voltar ao cárcere. Vale ressaltar que o tal “local” é 

altamente estimado por algumas empresas da iniciativa privada para a construção 

de um empreendimento.  

Os policiais espancaram as pessoas que estavam no local: “Ou saía de lá ou 

já tinha um flagrante armado pra recebê-los na delegacia”. Foi essa fala que fez 

Suspiro sair do quadrado e encontrar morada ali, perto de Rosa, sua prima, já que 
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não queria voltar para a prisão. O homem, outrora imponente com suas correntes 

douradas, estava encolhido em sua barraca, todo machucado, contando-nos o 

acontecido. Suspiro havia passado 16 anos encarcerado, sobreviveu ao sistema e 

ao massacre do Carandiru. Entre seus 30 colegas de cela, apenas 10 sobreviveram. 

Contou-nos que via os corpos sendo retirados com retroescavadeiras, jogando 

mortos em caminhões que os levavam sabe-se lá para onde.   

No mesmo dia, com uma diferença de alguns metros de distância, 

conhecemos G., que havia partilhado uma mesma experiência que Suspiro. 

Começou contando que teve vida dura, muitas mulheres e filhos, mas estava 

naquela situação por “sem-vergonhisse”. Se quisesse, teria a quem recorrer, mas 

não consegue largar do vício, da sua “adicção”. Hoje, é um moço trabalhador, saiu 

da rua e mora em pensão, faz reciclagem dia e noite se precisar, gosta de poder 

comprar sua cachaça e cuidar dos amigos quando pode. Trabalhava no Nordeste 

como gerente de biqueira, mas desentendeu-se com os irmãos e foi pego em uma 

noite em que as coisas saíram errado. Foi preso por homicídio e ficou 10 anos no 

Carandiru, tendo presenciado o massacre de dentro. Tinha se machucado; estava 

na enfermaria quando os policiais invadiram o presídio e decidiram assassinar 

pessoas “a torto e a direito”.  

Esse grave e absurdo episódio da história brasileira produziu muitas “mães-

órfãs”, crianças sem pais, uma ferida aberta e sangrando no país. G. disse ter 

assistido pela janela os tiros, gritos, sangue e fumaça que escorriam por todos os 

espaços. A história crua e visceral de G. capturou meus ouvidos e minha cabeça 

vagava nas imagens do massacre. “O que é viver/morrer em algo assim?”. 

Trazemos esses relatos (perturbadores) não como forma de justificar as 

violências que são perpetradas por tantos homens, mas em uma tentativa de trazer 

luz a esse fenômeno da “necropolítica”. A violência vai se repetindo, quase que de 

forma fractal, reconfigurando-se de acordo com as instituições e corpos com os 

quais encontra pelo caminho; corpos violentados que podem produzir outras 

violências. 

 



 

10 “SEDE DE VIVER”: “DESOBEDIÊNCIA ÀS ORDENS DE SUA 
EXCELÊNCIA QUE PODEM NOS DESTRUIR” 

 

Em todos os dias que fui ao campo, que “in-mundizei-me”, pulsava forte em 

meus relatos nos cadernos algo sobre o que chamaremos de “vida normal”. Lembrei 

mais uma vez de Manoel de Barros, que nos ensina sobre as importâncias na vida e, 

mais ainda, sobre encantamentos:  
(...) Falou mais: que a importância de uma coisa não se mede com fita 
métrica nem com balanças nem com barômetros etc. Que a importância de 
uma coisa há que ser medida pelo encantamento que a coisa produza em 
nós.  
(...) 
Há um desagero em mim de aceitar essas medidas. Porém não sei se isso 
é um defeito do olho ou da razão. Se é defeito da alma ou do corpo.  
Se fizerem algum exame mental em mim por tais julgamentos, vão 
encontrar que eu gosto mais de conversar sobre restos de comida com as 
moscas do que com homens doutos (Barros, 2018). 
 

Tenho a clareza de compreender que essa pesquisa trata sobre 

encantamento, sobre a importância que dou a esse tema e a essa produção de 

conhecimento. Como o poeta diz, talvez seja um “desagero” meu, um defeito do olho 

ou da razão, mas esse “atraso de nascença” vive constantemente recalibrando 

minha bússola de ver.  

Desde o início, os afetos que atravessam as palavras aqui escritas têm 

implicação com um tema, mas mais ainda, com as pessoas e suas histórias. 

Deparei-me diversas vezes com cenas que marcaram a produção de vida, de 

cuidados, de formas de habitar, das doçuras da vida cotidiana. Inicialmente, parecia 

difícil o deslocamento para compreender que as pessoas com as quais me 

encontrei, mesmo marcadas por tantas violências e violações, viviam coisas 

semelhantes àquelas que eu conhecia. Entretanto, foi orgânico encantar-me por 

essas cenas que fervilhavam um compartilhamento de afetos.  

Essa vivência da vida pode ser compreendida como uma insurgência, um ato 

de desobediência ao poder soberano que exige corpos dóceis. Além de lembrarmos 
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de Foucault, os seguintes versos da Cantata pra Alagamar16 ecoaram em conjunto: 

“Desobediência das ordens de sua excelência que podem nos destruir.”  

Trata-se de uma provocação ao leitor abordar o tema da desobediência logo 

após discorrer sobre políticas de morte. É uma aposta de que, em um contraponto, a 

“ampliação de vida”, essa “sede de viver” e “ser visto” possa ser marcada a partir de 

um atravessamento naquele que lê.  

Ao tratar sobre a necessidade de corpos dóceis, Foucault (1987) afirma que a 

transição para um sistema capitalista coloca a necessidade de poder e de controle 

sobre o tempo e o trabalho dos sujeitos por meio da disciplina. O corpo dos sujeitos 

é subjugado a uma série de regras e leis que proíbem e vão comprimindo os 

desejos. Assim, tornam-se corpos dóceis e passíveis de serem controlados pelo 

poder soberano para a utilidade que lhe for necessária. Como vimos, a necropolítica 

atualiza esse conceito, afirmando que o controle sobre a vida e a morte de alguns 

corpos também está nos mesmos poderes.  

A música “Fazenda”, de Milton Nascimento deu língua à essa desobediência, 

abordando uma cena que, em suas miudezas, traz uma “sede de viver” tudo: 
Água de beber 
Bica no quintal 
Sede de viver tudo 
E o esquecer 
Era tão normal que o tempo parava 
E a meninada respirava o vento 
Até vir a noite e os velhos falavam 
Coisas dessa vida  
Eu era criança 
Hoje é você 
E no amanhã, nós(...) (Nascimento, 1976). 
 

Portanto, para mim, encontrar essas “sedes de viver” tornou-se uma 

expressão da não-docilização, desobedecendo às “ordens de vossa excelência”, 

que, como vimos, está a todo tempo tentando destruir essas existências.  

Uma das cenas que mais gosto de revisitar em minha memória envolvem a 

mulher-guia Lalange. Via-me intensamente naqueles afetos e sempre me emociono 

ao contar. Os episódios de extrema violência e descaso dos serviços com Lalange já 

tinham passado e há tempos ficado para trás. Era meu último dia de campo e eu 

ansiava em encontrar aquela mulher que me transformou tanto. Quando a 

 

 
16  Peça musical gravada em 1979 na Paraíba que denunciava os atos violentos sofridos pelas 
famílias camponesas que moravam na região (https://www.youtube.com/watch?v=TsAUTOy366k) 
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avistamos, fiquei muito feliz em ver que ela estava bem, estava sendo cuidada e 

mais, estava cuidando. Os olhos de sofrimento do dia em que a conheci estavam 

distantes. As vozes e alucinações não a incomodavam mais e o sorriso era 

constante no seu rosto, assim como as altas risadas em seu tom de voz tão singelo.  

Ao aproximar-me do local em que ela estava, a cena inundou-me: Lalange 

tentava segurar 3 crianças de idades próximas, de cerca de 2 ou 3 anos, enquanto 

elas saltitavam e corriam dela, soltando gargalhadas infantis que nos fazem cócegas 

– uma cena praticamente hercúlea. Lalange tinha nos contado sobre uma garotinha 

de 3 anos a quem ela era muito afeiçoada, que era praticamente uma filha de sua 

própria barriga. Naquele dia, a conhecemos e vimos o amor que permeava aquelas 

relações. A tal garotinha de pernas curtas e bracinhos roliços calçava chinelos 

grandes demais para seus pezinhos – eram os chinelos de Lalange, e andava 

estabanada pela grama.  

De maneira súbita, fui transportada para tardes de brincadeira em minha 

casa, em que, na ausência de minha mãe, eu pegava seus sapatos (também 

grandes demais para meus pés), brincos e colares, colocava-os e desfilava pela 

casa, sentindo-me mais próxima dela. A cena era muito semelhante. A felicidade no 

rosto da menina, assim como nos de todos que assistiam a brincadeira era 

permeada pelos mesmos afetos que eu vivi e me recordei.  

Quando Lalange finalmente conseguiu agarrar o corpo pequeno da menina – 

que tinha a tradicional barriguinha estufada e gorducha das crianças – deitou-a no 

lençol e pôs-se a trocar sua fralda, cantarolando e tentando entreter a menina, que 

insistia em rolar para o lado e correr pelada. Lalange divertia-se e soltava suas 

gostosas risadas, misturadas às crianças e aos nossos risos incontidos.   

Em meio ao gramado da Praça da Sé, em frente a um carro de polícia, 

cercada de pessoas que faziam as mais diversas coisas: desde trançar cabelos a 

virar uma garrafa de pinga, presenciei o que nomeio aqui como “sede de viver”. A 

ousadia de rir, de se divertir, de cuidar e de brincar frente às afirmações constantes 

de “(in)visibilidade” e das políticas de morte é um ato de desobedecer a esse poder 

soberano. Presenciar essa e outras cenas renovou constantemente meu 

encantamento. 
Lalange é uma mulher muito bem-humorada e educada. Cumprimentava 
todos que passavam, agradecia a todo momento o cuidado que estávamos 
tendo com ela, abraçando e beijando nossas mãos e máscaras. Seu sorriso 
banguela era lindo, colado aos olhos de carinho (Cadernos de campo, 
2021). 
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Outra cena recheada das miudezas singelas da vida que retrataremos aqui 

ocorreu com a mulher-guia Rosa, logo na primeira vez que a conheci. Como já 

narramos, Rosa é uma mulher muito bonita, alta, sempre bem-vestida, com um 

turbante na cabeça e um enorme sorriso que preenche seu rosto. Ela permanecia 

sempre na mesma esquina, debaixo de um pontilhão, cercada por uma grade que 

impedia que mais pessoas fizessem morada por ali. Sua casa é uma barraca 

grande, com lonas que faziam uma cobertura, um carrinho de compras de mercado 

com itens de limpeza e alguns bichinhos de pelúcia, um grande tapete esticado na 

calçada, uma mesa e alguns banquinhos em volta.  

Toda vez que íamos à casa de Rosa, ela dizia a mesma coisa: “pode entrar, 

mas não repara na bagunça!”. Quantas vezes eu mesma não repeti essa frase aos 

meus visitantes, ou ouvi esse convite tão familiar? Mais uma vez, anunciava-se essa 

“sede de viver”, frente à “necropolítica” – os afetos e essa insistência em existir eram 

escancaradas.  

Rosa sempre nos recebia com muito carinho e sempre limpando sua casa, 

pois aos finais de semana recebia a visita de “suas meninas”, filhas grandes e 

pequenas que não moram mais junto da mãe. Dentro da barraca, havia um grande 

colchão de casal, coberto com uma roupa de cama florida, muitos travesseiros e 

bichinhos de pelúcia organizadamente espalhados que enfeitavam o local. Sempre 

conversávamos um pouco.  

Nesse dia, ela reclamava de como os vizinhos muitas vezes cuidavam uns da 

vida dos outros e que às vezes era cansativo que todos soubessem de tudo sobre a 

vida de cada um. Mais uma vez: quantas vezes não ouvi ou disse isso sobre 

vizinhos e privacidade? Era mais uma coisa que compartilhávamos, um “plano 

comum”. Revivo com muito afeto essa cena; afinal, já realizei esse ritual ou disse 

coisas semelhantes diversas vezes.  

Aquilo que mais me atravessava era a alegria, o sorriso e amor com que Rosa 

falava de sua família. Essa “sede de viver” era muito contagiante. Apesar das 

durezas dessas vidas, sempre havia alguma fissura que permitia a vida fluir, uma 

“linha de fuga” que quebrava um ciclo, transformando aquela realidade. De acordo 

com Deleuze e Guattari (1995), as linhas de fuga são agenciadas e traçam 

modificações, desviam do caminho que era feito, permitem que sejam feitos 

rompimentos com aquilo que está estabelecido. Essas linhas de fuga, as nossas 
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“sedes de viver”, marcam atos e agenciamentos corajosos de contrapor-se às 

normas da “necropolítica”, podendo caminhar em direção aos novos territórios.  

Por fim, outra das nossas mulheres-guia protagonizou uma breve cena de 

afeto, mas que compõe esse mapa de maneira importante. Maresia é uma mulher 

que carrega um mundo dentro de seus olhos negros. Depois de alguns encontros 

com ela, de lágrimas e risadas roladas, por vezes, passávamos e não 

conversávamos.  

Nesse dia, fazia frio e a luz do dia já era pouca. Ao virar a rua da enorme 

igreja, avistamos Maresia ao longe, varrendo em frente à sua casinha – e ela 

também nos viu. Ela vestia no corpo magricelo uma roupa quentinha, meias com 

chinelo e uma touca que deixava seus olhos e os cabelos curtinhos muito evidentes. 

Por baixo da minha máscara, abri um sorriso ao vê-la; ela, que não usava máscara, 

pôde mostrar os dentes e o rosto iluminado pelo sorrir. Ambas abrimos os braços e 

nos entrelaçamos em uma redoma sem pandemia ou vírus. Segurando minha mão, 

como velhas amigas, contou-me sobre o frio e que estava cansada do trabalho: que 

tinha varrido toda a calçada e que precisava descansar. Nesse dia, assim como em 

todos os outros, Maresia despedia-se com os olhos negros que espelhavam o 

mundo com o pedido: “não esquece de mim?”. Sempre respondia o mesmo: “não 

teria como esquecer”.  

Os afetos que essas e outras cenas agenciaram em mim, enquanto 

pesquisadora, mulher e psicóloga vêm me possibilitando muitos outros devires. As 

linhas de fuga que vivenciei com essas pessoas atravessaram-me e permanecem 

até hoje quando escrevo, mobilizando diversas coisas. Assim como disse Manoel de 

Barros, há uma potência imensurável pelos instrumentos físicos nessas linhas-de-

fuga encantadas das pequenas belezas da vida que nos dão uma “sede de viver” 

tudo. Na coragem de desobedecer às ordens de morte, encontramos essa vida 

pulsante que contagia a quem se encanta em testemunhar. 

 



 

11 VOLTANDO AO INÍCIO 

 

Iniciamos esta dissertação partindo do fim e agora voltamos ao início de tudo. 

Venho de uma família de mulheres costureiras. A tradição é bem anterior à minha 

avó, mas minhas memórias estão enraizadas nela e em sua pesada máquina Singer 

de pedal. Uma das habilidades que sempre me impressionaram era a de fazer 

colchas de retalhos: é preciso escolher os retalhos, depois recortá-los e, ao fim, ir 

juntando cada parte, formando desenhos que me deixavam apaixonada.  

Penso que esta dissertação criou-se de forma semelhante. O desejo desta 

pesquisa nasceu em mim e escolhi os retalhos que queria usar, mas nem todos 

serviram ou combinaram entre si. Tive que buscar outros retalhos, descobrir novos 

tecidos e combinações, fui montando minha colcha e agora preciso costurá-la, 

alinhavando cada individualidade no múltiplo.  

Os objetivos desta pesquisa foram um dos retalhos que tiveram que ser 

transformados e reajustados ao modelo final da nossa colcha. Iniciamos no desejo 

de uma pesquisa sobre gestantes e gestações de viventes de rua, embora o ato de 

pesquisar levou-nos a ampliar a visão sobre as mulheres e, ao final, seus modos de 

“andar a vida” foram o tecido que coube. Nosso principal objetivo era de “visibilizar 

as produções de vida das mulheres ‘viventes de rua’ na região central do município 

de São Paulo” e acredito que os encontros com nossas mulheres-guia evidenciaram 

isso.  

Os encontros com as mulheres-guia foram extremamente potentes para a 

produção do conhecimento; cada uma delas foi despontando temas e permitindo 

eixos de análise. Cada uma carrega em si a “multidão” e a “multiplicidade” que 

apresentamos conceitualmente. São únicas e possuem modos de “andar a vida” 

únicos; porém, sempre ligados ao múltiplo. Alguns fios alinhavam estas mulheres: os 

desejos de maternagens, a violência sofrida em suas histórias, suas “sedes-de-

viver”, o uso de alguma SPA, uma história de vida permeada de violações de direitos 

e as potências de transformações que essas mulheres têm ao encontrá-las.  

Conseguimos observar com o encerramento desta dissertação que é possível 

contribuir com pistas para pensar o cuidado com mulheres viventes de rua. A busca 

pelo acesso dessas mulheres aos direitos constitucionais previstos é uma dessas 

direções. Apresentamos, por exemplo, a estratégia da RD como uma potente 
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ferramenta no cuidado, que extrapola o uso abusivo de SPAs, pois, a partir da 

centralidade nos sujeitos, deseja a ampliação de vida. A filosofia da RD, de apostar 

na produção das vidas singulares, radicalmente aplicada, pode permitir que os 

processos de cuidado de fato conectem-se com essas mulheres que permanecem 

ainda tão invisíveis e violentadas nas ruas.  

Observando os relatos apresentados e os cadernos de campo, outro ponto 

sensível a ser levantado é o da violência como um atravessador dessas vidas, seja 

no passado ou no presente. Como apresentamos, trata-se de um fenômeno 

presente no dia a dia das mulheres viventes de rua e deixa seus efeitos, por vezes 

irreversíveis.  

Políticas e estratégias de cuidado que busquem garantir a essas mulheres o 

acesso aos seus direitos, assim como prevenir violências e violações podem 

contribuir para o respeito e a ampliação dos modos de “andar a vida”. Entretanto, 

essas direções e pistas convivem com a “necropolítica”, ancorada no modo de 

produção de nossa sociedade, que, portanto, irá reproduzir políticas de morte de 

determinados grupos. Trata-se de um limite, uma pergunta que permanece sem 

resposta. Em uma sociedade permeada por políticas de morte, como garantir o 

direito à vida? É possível criar essa fissura? 

A cartografia que vivemos nesta pesquisa ajuda a construir novas 

indagações, a visibilizar o sentido rizomático da produção das muitas vidas. Isso 

agenciou em mim linhas de fuga que me desterritorializaram e intensificaram a 

conexão com os movimentos de reinvenção e resistência dessas vidas indóceis. Fui 

embriagada pelo “perfume do invisível” e deparei-me com um “devir-Helenas” que 

ainda não conhecia.  

Os encontros com Lalange, Fortaleza, Rosa e Maresia vieram mais uma vez 

em rota de colisão e transformaram muito do que havia em mim. Cada uma à sua 

maneira permanece hoje em meu corpo, olhos, sentimentos e desejos – em meu 

“eu” pesquisadora-psicóloga-militante-mulher-escritora. Tive que me “in-mundizar” e 

sangrar junto com essas mulheres para que esta dissertação não fosse apenas 

minha, mas uma construção coletiva e única.  

Observo nesse ponto mais um limite (talvez intransponível) desta pesquisa: 

desejava mais tempo e menos cansaço no processo como um todo. Tinha em mim 

uma sede incessante de estar em contato com essas mulheres e essas colisões, 

mas, conforme apontamos com a autora Suely Rolnik, o “estado instável” é sedutor 
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e perigoso – como estar em frente ao abismo. Se tivesse mais tempo no campo e no 

processo de escrita, outros temas e retalhos poderiam ter emergido e colidido, 

criando outras linhas de fuga, outros territórios. Mas essa é uma pesquisa 

circunscrita em um tempo e espaço – exigindo algumas rigidezes.  

A elaboração dos contos narrativos foi a tentativa de responder às angústias 

de não ter conhecido todas as mulheres que gostaríamos de conhecer, ou de 

encontrar as gestantes com que tanto sonhei. A partir da “escrevivência” dos contos 

e dos meus cadernos de campo, pudemos “dar língua” e colocar luz sob os temas 

que desejávamos: as maternagens, a violência, a infância e as “mulheridades”. Por 

meio de uma escrita científica-literária, consegui inserir minha implicação no 

desenrolar desta dissertação, afirmando uma pesquisadora “in-munda”.  

Desde o início da aproximação ao campo, foi possível fazer um achado, o que 

chamamos de “redomas”. Algo que parecia ser tão simbólico que se materializava 

na minha frente ao deparar-me com elas. A partir do reconhecimento da implicação 

e pela cartografia, acredito ter entrado e saído muitas vezes dessas redomas, 

cápsulas que pareciam nos separar do restante do mundo e que são muito 

particulares; têm sua percepção de tempo e espaço diferentes. É simultaneamente 

algo bom e ruim para quem está dentro dela: ajuda a produzir um lugar singular do 

viver, protege de algumas coisas, mas pode tornar as pessoas dentro dela invisíveis 

a outras.  

Acredito que seja necessário poder entrar nessas redomas de encontro ao 

outro, de poder permitir-se às afeções de forma intensa, para que talvez ao sair, 

possamos quebrar esses vidros e desvelar o oculto. Os encontros em que me senti 

nessa redoma foram os mais intensos, angustiantes, afetivos e transformadores, os 

que tive o privilégio de vivenciar. Seria possível que os olhos do leitor vejam essas 

redomas, entre nelas e possa romper? Foram esses processos de “redomas” que 

permitiram em mim chegar à segunda descoberta que pontuamos a seguir.  

Para mim, o mais belo mapa que criamos, que faz uma pequena fissura na 

“necropolítica”, é o que chamamos de “sede de viver”, esse mal incansável que é 

desejar “viver e não ter a vergonha de ser feliz”, desobedecer aos poderes 

soberanos que insistem em tentar exterminar esses corpos. Cada uma das cenas 

que apresentamos e vivenciamos geram um grande sorriso em mim, ao lembrar que 

essas pessoas estavam sensíveis às afecções a sua volta e compartilharam o 

“atraso de nascença” do gostar de “coisas desimportantes”. Uma aposta de cuidado 
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talvez possa ser feita em aumentar essa sede, assim como Lancetti fala sobre a 

ampliação de vida. 

Ao findar esta pesquisa, o movimento agenciando em mim acalma-se um 

pouco; afinal, foi possível colocar boa parte em palavras nesta dissertação. Outras 

tantas angústias e vendavais permanecem movimentando-se e inundando meus 

sonhos e memórias e talvez deem as pistas para as perguntas não respondidas e 

construam outras.  
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ANEXOS 

 

O anexo a seguir traz uma vivência muito anterior à esta dissertação; porém, 

que compôs a trajetória da pesquisadora. Enquanto trabalhava na Assistência Social 

na política de proteção às crianças e adolescentes, estive em contato com a infância 

e com as tantas “mulheridades” a partir de um outro prisma. Essas vivências fazem 

parte da pesquisadora que hoje teceu essa dissertação e através da forma que “dou 

língua” a essas histórias arraigadas no meu corpo.  

 

Ser Pipa 
 

O caso aqui narrado conta brevemente a história de um menino, que 

chamaremos de Pipa. Quando o conheci, ele tinha cerca de 11 anos, era magrelo, 

preto e cheio de manchinhas de machucados e cicatrizes pelos braços e pernas. 

Dos seus 11 anos, tinha vivido 6 pelas ruas da cidade. Seu corpo parecia leve e 

ansiava por ser um menino solto, feito as pipas que ele tanto gostava de soltar pelo 

céu de sua casa, que era São Paulo.  

Conto assim, descabida de explicação, pois demorei-me um ano na 

descoberta do que era a casa de Pipa.  

Naquele momento, recém-formada em Psicologia, vinda de faculdade chique 

de São Paulo, sentia-me pronta e aterrorizada em enfrentar o desafio que é a 

política de Assistência Social de São Paulo. Trabalharia numa casa onde ficam 

meninos e meninas que não podem morar com suas famílias; o Estado decidia isso 

por eles.  

No dia em que conheci Pipa, ele logo me disse: “Não quero saber de você, 

você vai fazer que nem a outra tia, vai abandonar a gente”. Ele foi embora, voou pra 

longe, deixando-me sem ar e impossibilitando resposta. Quiçá sei o que poderia ter 

dito ali. O vazio e o desamparo daquela fala atordoaram-me. Dias depois, 

confessaram-me que eu era a cara da “antiga tia”; tinha os mesmos cabelos e 

sorriso. Não sei bem o por quê, mas Pipa era uma das crianças que eu mais gostava 

de cuidar. Digo “cuidar”, pois no meu entendimento, aquilo que fazia e faço até hoje 

é cuidar das pessoas, da forma como me é permitido. 
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Pipa demorou a consentir essa proximidade. Encantava-me por ele, por sua 

liberdade, ao mesmo tempo que nos pedia limites. Por tantas e tantas vezes, sentia 

que o nosso desejo de cuidado era paradoxalmente oposto ao seu. Em discussões 

de equipe e lendo arquivos de processos, vim a descobrir a história de Pipa. 

Amarrei-me ainda mais aos fios que o seguravam. As duras palavras contavam de 

um menino que morou quase a vida toda com os avós, a quem chamava de pai e 

mãe. Aquela que o havia parido era exatamente como ele – solta no mundo.  

Não me recordo ao certo o nome de sua mãe, mas Pipa fora seu único filho. 

Não pôde cuidar dele. Morava pelas ruas de São Paulo. Li naquele emaranhado de 

letras que já haviam ido com Pipa, procurar por ela, mas ela reafirmava o desejo de 

não ser mãe, de que sua vida era a rua – que Pipa teria vida melhor com os 

queridos avós.  

A grande questão escrita naqueles processos era que Pipa não parava em 

casa, não obedecia aos queridos avós, que, apesar de o amarem muito, já tinham a 

saúde extremamente debilitada. Pipa não queria ir à escola, mas gostava de 

aprender malabarismo, fazia como ninguém, e gabava-se dos muitos reais ganhos 

nos semáforos da Lapa. Não queira ir à escola, mas sabia que com os 10 reais que 

ganhava poderia comprar pururucas e revender nos trens, multiplicando por 2 ou 

mesmo 3 vezes aquilo que tinha ganhado. Certa vez, confidenciou-me que dava 

quase metade dos ganhos para a avó comprar “d’comer”, mas com a outra parte 

comprava seus mais íntimos desejos: um chinelo preto novo, uma pochete com 

bolsos (evidentemente para guardar seu dinheiro), um carretel maior que o anterior, 

linhas e muitas pipas.  

Assim como Pipa não parava na casa dos avós, não parava no abrigo. Estava 

constantemente encontrando brechas por entre as grades e portões, esgueirando-se 

com o corpo magro e correndo pelas ruas. Ver Pipa era como ver o vento 

encontrando uma rachadura pra passar e soprar o chapéu do desavisado – sempre 

nos pegou desprevenidos. 

Nesse ponto da nossa convivência, Pipa e eu já éramos muito próximos. 

Lembro-me com carinho das vezes em que ele me aguardava na esquina e dizia 

que eu estava atrasada, imitando a voz da minha gerente. Ríamos muito juntos. 

Ensinou-me a soltar pipa e a cortar linha, só não me ensinou a correr atrás daqueles 

que caiam, pois minhas pernas já não eram tão ágeis. Passeamos tantas vezes 



A n e x o s  106 
 

 

juntos, fomos na casa de seus avós, fomos ao centro da cidade, tiramos fotos; as 

coisas pareciam bem para todos.  

Certo dia, cheguei e, como de costume, esperava Pipa avistar-me na esquina, 

mas não foi assim que o dia decidiu correr. Ao entrar pelo grande portão de aço (que 

já contava com muitas marcas de pontapés de adolescentes inconformados), Pipa 

estava brigando com um outro menino com o qual tinha enorme afeto; eram quase 

irmãos. Era por um motivo irrelevante que nem me vem à memória. Suspeito que 

fosse uma pipa ou uma das colônias que eles insistiam em passar em excesso por 

cima do suor diário. O ar da casa parecia parado, denso como a escalada de tensão 

que estava por vir.  

Os dois meninos discutiam e gritavam, ecoando por toda a vizinhança. 

Conseguimos separar a briga e os pontapés. Dividimo-nos para conversar com cada 

um dos meninos – eu, claramente, fui conversar com Pipa. Ele chorava muito, pouco 

se entendia do que ele falava, mas contou que se sentia traído por aquele amigo-

irmão. Sentia-se traído por nós. Aquilo entrou em mim como uma faca afiada, 

machucou-me – como eu estaria o traindo? Logo eu, que tanto afeto guardava por 

ele. 

Dali pra frente, uma série de decisões equivocadas cortaram nossa linha com 

Pipa. Ele, com seu jeito livre e solto, queria soltar-se do carretel, queria voar sem 

rumo. Tentou pular pelo telhado da casa, mas foi apanhado pelas pernas e trazido 

de volta. O menino dono de si viu-se na perda de sua liberdade. Os olhos de raiva, 

que saltavam junto com as lágrimas incessantes, gritavam em nossos corpos: “Eu 

odeio vocês! Me soltem! Eu não quero estar aqui, eu odeio estar aqui! Nunca mais 

eu volto, vou quebrar tudo se vocês me soltarem”. Essas palavras e aquela cena 

violenta passa como um filme na minha cabeça toda vez que lembro de Pipa. 

Porém, não era Pipa o violento; éramos nós.  

Um menino de 11 anos, sendo segurado pelos braços e pernas, com o rosto 

voltado no chão, chorando em um lamento de sofrimento. Os adultos e a dita 

faculdade chique da São Paulo de nada serviram para entoar uma palavra de 

“basta”. Mantive-me calada, resguardando o lugar de sentar em frente aquele 

menino quase amordaçado, e tentar acalmá-lo. Fui mais uma das pessoas que o 

violentou naquele dia.  

Quando Pipa estava mais calmo, o que até hoje não sei como conseguiu, ele 

sentou-se nas escadas. Sentei-me ao seu lado, dizendo que ali todos queriam o seu 
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bem, que todos queriam cuidar dele. Como era de se esperar, depois de tantas 

violentas experiências, Pipa não acreditava e manifestava seu ódio por nós. Cada 

uma das suas palavras machucava-me muito, tamanha claridade de pensamento 

que um menino de 11 anos demonstrava. 

Logo em seguida, mais uma vez, Pipa encontrou uma brecha por entre o 

recém-consertado telhado e soltou-se na rua. Não voltou mais. Semanas depois, 

soubemos que ele andarilhava pelas ruas, ora no centro da cidade, ora na Lapa. No 

meu caminho pra casa, fixava meus olhos nas crianças, na esperança de encontrá-

lo.  

Hoje, entendo que, no tempo em que Pipa permaneceu no abrigo, ele 

buscava atender aos nossos desejos de cuidado: ir a escola, ter boa saúde, dormir e 

comer nos horários estabelecidos, assistir à novela – tudo isso dentro de 4 paredes. 

A partir do momento em que o nosso dito cuidado o prendeu e o violentou, ele não 

cabia mais. Ficar enclausurado em regras, preso em paredes, contido violentamente 

por outros corpos era demasia violência ao seu “ser”. Demoramos tempo demais 

para perceber que a casa de Pipa era a rua, os avós, os amigos, o futebol, o céu, a 

cidade, o “Pelézão”, o trânsito e seus malabarismos.  

Na última vez em que vi Pipa, ele estava em seu lugar favorito e já não sentia 

raiva – pelo menos não de nós. Estava esperando-nos, do alto da favela, em cima 

de seu telhado – e, claro, soltando pipa. Sorriu, abraçou-nos e disse que tinha um 

tanto de saudade, mas que de maneira nenhuma, voltaria para o abrigo. Não haveria 

juíza nenhuma que o obrigasse a voltar, ele dizia. Demos risada e tomamos um 

longo café, convidando Pipa para visitar os amigos e o abrigo, pois ele sempre teria 

morada lá e todos o queriam muito bem. Penso hoje que devíamos um pedido de 

perdão pelo fatídico dia em que violentamos seu corpo, mas infelizmente faltaram-

me as palavras em meio à alegria que me causou vê-lo livre e sorridente.  

Depois disso, de fato abandonei aqueles meninos e meninas, como 

profetizado por Pipa no início de minha jornada. Mas em mim sempre estará essa e 

outras histórias que vivi, marcadas em minha pele e na forma como atuo.  

Aprendi com um menino franzino de 11 anos que cuidar é olhar para o desejo 

do outro; é respeitar o “ser no mundo” do outro. Não se prende uma pipa, ela foi feita 

para voar no céu e brincar. Sei que posso soar romântica, talvez de fato seja, mas 

se existe uma possibilidade de cuidar em liberdade e ainda construir futuros 

possíveis aos tantos Pipas que existem por ai, disponho-me diariamente a tentar. 
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Ouço sempre uma música que me lembra daquele sorriso e dos abraços apertados 

que trocávamos. A ela atribuí o sentido sobre “ser pipa”: 
No sol o vento vai puxando o carretel 
Você que vem e vai cortando o azul do céu 
É só a gente olhar o tempo como é 
É só a gente estar onde se firma o pé (Fialho, 2018). 

 

 
 


