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Às crianças e adolescentes em situação de rua 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Meu agradecimento 

Não cabe em frases feitas. 

Também não se propõe,  

A pronunciar nomes ou pronomes. 

Meu agradecimento 

Não se dirigirá a Maria, 

Ou terminará em José. 

Meu agradecimento 

Está além da tinta e do papel, 

Encontra-se além dos verbos 

Contidos em meus gestos 

Olhares e expressão. 

Meu agradecimento 

Encontra-se além dos signos, 

À margem do hibridismo 

Impregnado de discurso social. 

Meu agradecimento 

Não cabe numa sentença, 

Não se coloca ao alcance do Ouvido. 

Meu agradecimento é enfim um 

Nômade errante, 

Que caminha no (in)certo 

Em direção a cada “ser sendo”, 

Que de forma significativa 

Se propõe a me ouvir, 

Que me permite desnudar a alma.  

Através das frases frágeis que 

Escrevo 

E me inspira poeticamente 

A prosseguir... 

A produzir... 

A ser sendo incertamente assim. 

 
(Paiva, 2006) 



RESUMO 
 

Investiga o fenômeno de crianças e adolescentes em situação de desamparo e 

abandono no país, desvelando-se a urgência em pesquisar essa temática. Objetiva 

estudar a gênese (o que é) e a interdinâmica indissociável à gênese (como é)  do 

ser humano criança ou adolescente em situação de rua, nos modos como eles se 

(des)velam, se mostram, aparecem e permitem ser capturados pelo olhar sentido do 

cientista. Pretende responder a três interrogações: 1) O que motivou o interesse pela 

rua e como essa rua tornou-se espaço de trabalho, produzindo sentido aos modos 

de ser sendo educador(a) (social) de rua e pesquisador(a)?; 2) O que é - e como é - 

o existir-se nas ruas, experienciando-a?; 3) Como se pode compreender a força de 

um grupo na sobrevivência existencial de crianças e adolescentes em situação de 

rua? Recorrer-se-á ao método de pesquisa de inspiração fenomenológica-

existencial, já que há interesse no vivido, no experienciado dos participantes do 

estudo. Os marcos teóricos escolhidos emergiram a partir das categorias de: Paulo 

Freire (importância fornecida ao “diálogo”), Michel de Certeau (o conceito de 

cotidiano como espaço de “táticas inventivas”), Viktor E. Frankl (“sentido da vida”) e 

Hiran Pinel (“modos de ser sendo si mesmo no cotidiano do mundo”). 

Compreendemos que as crianças e adolescentes (des)velam diversos “modos de 

ser sendo...” efêmeros, finitos, incompletos, como a própria vida vivida.  Por isso, ora 

são “ousados” ora “dramáticos” nas suas vivências, mas sempre se mostrando com 

táticas inventivas de enfrenta(dores), como por exemplo, formando grupos de 

resistência e (sobre)vivência nas ruas e produzindo espaços dialogais, onde 

procuram se compreender – mesmo que nem sempre se consiga.  O estudo 

mostrou-se com implicações significativas para a construção de políticas públicas 

(sociais e educacionais) e de impacto no cotidiano do educador social e do professor 

da instituição escolar (que pode viabilizar processos inclusivos a partir da 

compreensão desses modos de ser sendo...). 

 

Palavras-chave:  

Crianças e adolescentes em situação de rua; Educação Social; (Psico)Pedagogia 

Fenomenológica-Existencial; “modos de ser sendo si mesmo no cotidiano do 

mundo”; “diálogo”; “cotidiano” ; “sentido da vida”. 

 



ABSTRACT 
 

The phenomenon of children and adolescents experiencing destitution and 

abandonment has become even worse in our country. This felt fact instigates us to 

take a position and to research this matter in hand which urgently unveils itself in our 

society. This study aims to answer three questions: 1) How have I, as a researcher, 

become interested in streets and how have streets become my place of work, 

evoking a feeling into my ways of being as a(n) (social) educator conducting a 

research in streets?; 2) What is – and How is – to exist in streets undergoing such a 

status quo?; 3) How can we understand the power of a group in the existential 

survival of children and adolescents living in streets? Thus, the subject or 

matter/phenomenon of this study/research is the genesis (what is) and the 

interdynamics not separate from the genesis (how is) of the human being (boy or girl 

and/or child or adolescent living in streets) in the ways (s)he reveals her/himself, 

shows her/himself, appears, and allows her/himself to be captured by the look of a 

scientist who also has a feeling relation to the streets. To do so, we have resorted to 

the the exitential-phenomenological inspiration, since we are interested in what has 

been lived and exprerienced by these human beings. The chosen theoretical marks 

have risen out of the categories of: Paulo Freire (the importance of “dialogue”), Victor 

E. Frankl (“life sense”), and Hiran Pinel (“the ways of being as being oneself in the 

world’s everyday life”). We understand that children and adolescents show diverse 

“ways of being as being ...” ephemeral, finite, incomplete, etc.  like life itself. 

Therefore, sometimes they are “bold”, sometimes they are “dramatic” in their modes 

of lives; however, always being brave and having ingenious tactics such as forming 

survival and resistance groups in order to be able to live in streets or discussing their 

matters so as to understand themselves, even if they do not manage to meet 

regularly. This study has shown significant implications to the construction of public 

politics (social and educational) and politics of impact to the social educator’s 

everyday live and to that of the school teacher’s as well. Such inclusive processes 

can be made viable since these “ways of being as being a(n)” are understood.  

 
Key words: 
 
Children and adolescents living in streets; Social Education; Exitential-
phenomenological (psycho)pedagogy; “Ways of being as being oneself in the world’s 
everyday life”; “Dialogue”; Everyday life”; “Sense of life”.  
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
1.2  DESCOBRINDO OS COMPLEXOS MODOS DE SER SENDO CRIANÇA E 
      ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RUA 
 

Eu sei de muito pouco.  
Mas tenho a meu favor tudo o que não sei 

Tudo o que não sei 
É a minha parte maior e melhor: 
É a minha largueza.  

Tudo o que não sei 
É o que constitui minha verdade. 

                                         (Clarice Lispector) 

 

É impossível ensaiarmos estar sendo deste modo sem uma abertura crítica 
aos diferentes e às diferenças, com quem e com que é sempre provável 
aprender. 
(Paulo Freire) 

 

Nos capítulos 1 a 4 pretendo fazer um estudo fenomenológico-existencial com 

marcos sócio-históricas, muito próximo a uma perspectiva sartreana de constituir um 

“existencialismo marxista” (PINEL, 2006, p. 138). Pensamos não ter deixado de 

tocar nem no mundo vivido e muito menos no contexto social e histórico. 

 

O ser não se constitui na fixidez e sim no cotidiano.   Todos os seres humanos estão 

em constante mutação, sendo a cada dia. O(a) pesquisador(a) está a se fazer a 

cada dia, é um ser sendo, que se propõe a mergulhar no cotidiano de outros seres, 

que estão a se fazer a cada dia, através de suas vivências cotidianas.  

 

O objeto ou tema/ fenômeno deste estudo/ pesquisa é a gênese (o que é) e a 

interdinâmica indissociável à gênese (como é) de ser do Ser Humano menino e 

menina e/ou criança e adolescente em situação de rua, nos modos como ele se 

(des)vela, se mostra, aparece, permite ser capturado pelo olhar sentido do cientista - 

que também tem uma relação de sentido com “rua”. 
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Mas de onde vem este interesse, este olhar atencioso/sentido e de Cuidado sobre 

os meninos e meninas em situação de rua? O que nos move a esse universo repleto 

de constelações? Porque a procura pelas vivências desses seres?   

 

A pesquisa foi desenvolvida nas ruas do Município de Vila Velha, Casas Lares, 

Unidades de Internamento, Secretaria de Ação Social (Departamento de Abordagem 

de Rua) com um olhar sentido voltado para crianças e adolescentes em que as ruas 

são ou estão sendo o seu local de trabalho ou o seu lar.   

 

Muitos motivos levam uma criança e/ou adolescente às ruas. São crianças e 

adolescentes oriundos das classes populares, com vivência e experiência de rua, 

rotulados de menores, meninos de rua, carentes, trombadinhas, abandonados, 

viciados e delinqüentes. Esses rótulos se transformam em representações pobres de 

vocabulário que não condizem com a agilidade e esperteza da criança e do 

adolescente em situação de rua, uma linguagem que quase sempre é rotulada de 

forma negativa pela sociedade, caracterizada por desvio de conduta, má índole, 

carência. 

 

O jeito de “ser sendo” criança e adolescente em situação de rua é visto como um 

defeito a ser corrigido, algo que conspira contra uma pretensa unidade social, esta 

visão termina por negar a própria existência e experiência desses grupos, que é rica 

e diversa, trágica e cômica. 

 

Neste cotidiano repleto de experiências significativas se encontra o Educador Social. 

O cotidiano do educador e do educando em situação de rua, não raro, está 

irremediável e deliciosamente imbricado. Talvez seja esse o fato que possibilite 

compreender, empreender, escutar, conhecer e voltar o olhar para os seres que ora 

são e ora não são heróis (in)visíveis do cotidiano, mas que não deixaram de ser 

crianças e adolescentes. 

 

Seguramente com estas crianças aprendemos o que há de mais duradouro na vida. 

Bhabha (1998, p. 240) fala do sentido salutar que toda uma gama de teorias críticas 

contemporâneas sugere. É com os que sofreram/sofrem o sentenciamento da 
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história-subjugação, dominação, diáspora, que aprendemos as lições mais 

duradouras de vida e de pensamento.   

 

Em nossa observação do existir humano da criança e do adolescente em situação 

de rua, encontramos semelhanças com o existir do Educador Social: ambos estão 

sendo resistentes, resilientes e participantes de histórias a serem escritas. A 

vocação para a liberdade, o desejo de espaço, o mal estar com normas e 

convenções que capturam e controlam o indivíduo, a insistência em utilizar as mais 

diversas burlas e táticas, talvez e apenas talvez, sejam características que 

aproximem essas crianças dos Educadores Sociais. Isso os torna de alguma forma 

semelhantes, ainda que tão diferentes, uma vez que tanto os educadores quanto as 

crianças de rua precisam burlar o sistema que aponta como única alternativa de 

educação a “escola oficial”. A burla é praticada quando educadores decidem utilizar 

as ruas como espaço educativo. Talvez, tudo isso seja o que nos permita mergulhar, 

metaforicamente, em seu cotidiano sem que as dores do sentir nos façam desistir.  

 

 

1.1.1 Ser sendo diante de um cenário de pobreza e de exclusão social 
 

Os fenômenos da pobreza e da exclusão, apesar de não serem novos no país, 

tendem a agravar em meio a uma política neoliberal que a cada dia torna as 

pessoas cada vez mais miseráveis do que elas suportariam. Pode-se falar de um 

“processo perverso”, uma minoria dominante que, ao exercer um poder central 

hegemônico, mostra como devem ser (no sentido de estrutura) os excluídos, 

denuncia Sawaia et al. (2001). 

 

Nessa rede que envolve pobreza, exclusão e marginalidade, encontram-se 

diferentes formas de ser, de viver e de agir dos filhos da pobreza, que não advêm 

somente da questão econômica, tampouco da fome, por mais cruel que seja. Do 

mesmo modo, a cidadania não pode ser reduzida a direitos sociais. É preciso evitar 

reduzir seu significado, para não correr o risco de torná-la menor. O olhar deve ser 

mais abrangente, sob um outro foco: aquele que permita uma relação com direitos 

políticos e jurídicos.  
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Telles (1992) considera pobreza como a privação de direitos, e esta se constitui 

como um grande desafio a ser considerado: 

 
Se a pobreza é sinal de privação de direitos, o significado desta não se 
esgota nas evidências da destituição material. A destituição material é a 
contrapartida de uma destituição simbólica que homogeneíza todas na 
categoria genérica e desindentificadora de pobre. Por essa via, as 
situações concretas que criam a destituição material - salários baixos, 
desemprego e subemprego, bem como a doença, a velhice, a orfandade, a 
invalidez - submergem, indiferenciados, sob as imagens de carência e de 
impotência que criam a figura de uma pobreza transformada em natureza e 
evocam a exigência de um estado tutelar que deve proteção aos 
deserdados da sorte (p. 135). 
 

Neste estudo, não pretendemos construir verdades. Ao contrário, através de um 

olhar sentido (por vezes envolvido) e intermediado pela pesquisa, propusemos 

observar o fenômeno com o olhar reflexivo. Nesse sentido, sentimos dificuldade em 

narrar de maneira coerente os resultados desse “olhar”. Fizemos um esforço de 

tentar escapar das capturas e controles subjetivos, das nomeações que rotulam, das 

naturalizações e de tudo que não venha verdadeiramente da criança e do 

adolescente em situação de rua; não foi e não é fácil fazer isso!  

 

Nesse cenário de injustiça e prenhe de complexidades que inspira e motiva, 

observamos crianças e adolescentes iniciarem, então, o trajeto de casa para rua. 

Nesse trajeto - as crianças e adolescentes que passam a viver em situação de rua - 

constroem o significado de seu ser sendo, de seu existir insistido - enquanto ser 

humano - em um mundo em que muitas vezes lhe nega humanidade, não a 

humanidade que a faz ser humano, mas a humanidade de ser sendo cidadã, apesar 

de se saber, mas não se sentir, que “o que é humano não nos deveria ser estranho”. 

Não se está a re(ferir) sobre a naturalização do humano e muito menos negando o 

processo existencial de estranhamento, ao contrário, o que é humano não pode ser 

naturalizado e deve sempre nos provocar e evocar estranhamentos. 

 

 

1.1.2  Ser sendo em grupo 
 

Este contexto perverso em nos referimos, que provoca estranhamentos, parece ser 

cada vez mais comum. Crianças ‘invadem’ o espaço público, que muitas vezes se 
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torna privado, fazendo-se ver e sentir em quem quer que passe. Com uma “estética 

da rua”, formam-se grupos com base em qualquer espécie de afinidade ou 

identificação possível. A vida em grupos é revestida de uma importância vital para 

quem vive nas ruas, pois ela significa a inclusão, pertencimento e por que não dizer 

da própria sobrevivência. A existência das crianças e dos adolescentes que vivem 

nas ruas é vulnerável, e a contínua necessidade de afirmar sua identidade, sua 

estética e seu estilo, acaba por evocar nesses protagonistas, uma premente 

necessidade de se agrupar, necessidade de pertencer, de ser incluído. O grupo 

passa então, a ser essencial para a identidade e para a própria sobrevivência, além 

de ter um papel crucial para superar as dificuldades do dia-a-dia. Indo para as ruas 

as crianças expõem diante de toda a sociedade a miséria e a injustiça do país, que 

muitas vezes, é apoiada por essa mesma sociedade com um silêncio doloroso aos 

ouvidos. 

 

São anônimos que caminham pelas ruas da cidade, não possuem nome, não 

possuem identidade e algumas vezes são considerados, como diria Gabriel, O  

Pensador em sua canção “o resto do mundo”, às vezes estes chegam a não ter 

certeza se são gente de verdade. Neste sentido Telles (2001) diz que “os pobres são 

aqueles que não têm nome, não têm rosto, não têm identidade, não têm 

interioridade, não têm vontade e são desprovidos de razão (p.02). Para suportar 

esse “não ser”, imposto pela sociedade, os meninos em situação de rua resistem 

nos grupos (anexo 1), resistem como filhos de  toda pobreza tendo consigo “[...] a 

arte de sorrir cada vez que o mundo diz não”traduzida pelo compositor Guilherme 

Arantes em 1985. 

 

Apesar de uma pressão sócio-histórica, advinda também das relações de produção, 

esses meninos e meninas (crianças e adolescentes) em situação de rua e de risco 

pessoal/ social, subvertem a situação, fazendo do cotidiano espaço/ tempo de 

“sorrir”. 

 

O grupo então assume uma importância considerável para quem resiste nas ruas, o 

grupo provê suporte, apoio, aprendizagens significativas, escape e proteção contra 

os perigos que se apresentam nas ruas. Enfim, o grupo proporciona proteção e 

senso de pertencer, de ser sendo com outro; quando dormem, procuram estar 
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juntos: dormem encostados uns nos outros dividindo o mesmo papelão, bem como o 

calor de seus corpos, uma forma de se proteger do frio e da violência; dormir em 

grupo, bem junto é, portanto, uma estratégia de sobrevivência praticada pelos 

grupos de rua. 

 

No grupo, a criança e o adolescente se sentem incluídos, queridos e têm a 

segurança de que não vão morrer de fome ou de falta de abrigo, pois o grupo é uma 

esperança viva de atmosfera afetiva, continência e provisão (OLIVEIRA, 2004, p. 

37). Como toda criança e adolescente, os que moram nas ruas também possuem 

necessidade de participação social, através do lúdico, das relações emocionais, do 

olhar do outro para “ser sendo”. O grupo proporciona o espaço do carinho, da 

solidariedade, da ajuda, da disciplina, mas também dos abusos, da violência e de 

dor. 

 

Nas ruas, os grupos parecem (e aparecem) se multiplicar, uma vez que as crianças 

e adolescentes trazem consigo os seus pares, os primos, os vizinhos, os amigos e 

os irmãos, fortalecendo assim o grupo a que pertencem. Tais grupos confundem-se, 

às vezes, com a própria paisagem urbana e caótica das cidades.  

 

A simples visibilidade do grupo quase sempre já incomoda pela transgressão sentida 

que os constitui (anexo 2), alguém que a lei determina que seja tutelado, de repente 

aparece livre dos controles institucionais, donos de si mesmos. Só lhes resta ser da 

transgressão, uma forma inventada e inventiva de ser, que os torna de certa forma 

“invencíveis” (LEITE, 2002, p. 158). 

 

 

1.1.3 Ser sendo sem direitos... 
 

Do ponto de vista jurídico, a criança e o adolescente se constituem no discurso 

como “sujeitos de Direito”. A Constituição Brasileira, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente corroboram esse pensamento, ao menos no papel, na “poesia das 

letras” - no imaginário ou no ideal - existe a criança e adolescente empobrecidos 

como sujeitos de direito. Contudo, saber que existe o texto legal em que estão 
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postos os direitos não basta para que esses sejam exercitados. É necessário que 

haja Políticas Públicas para implementação de direitos. 

 

Mancebo (2002, apud BARBOSA, 2003, p. 53) nos seus estudos sobre a 

subjetividade destaca que para o discurso neoliberal o Estado fracassou em suas 

obrigações na esfera pública e a livre iniciativa assume então a democracia, a 

economia e a sociedade. Nesse sentido, apreendemos que os pobres, penetrados - 

e também penetrantes - numa subjetividade social, são os culpados pela pobreza; 

os desempregados pelo desemprego; as crianças e adolescentes de rua por 

estarem morando nas ruas; os excluídos por não aceitarem a inclusão etc.  

Os perversos e intencionais mecanismos de um sistema capitalista globalizado, 

muitas vezes caracterizado como selvagem, alicerçado em injustiças e 

desigualdades sociais absurdas, atuam como produtores de um contingente 

significativo de miseráveis que não conseguem desfrutar de direitos humanos 

elementares: poder comer, dormir em casa, trabalhar, estudar e divertir-se, 

minimamente (JUSTO, 2003).  

 

As crianças e os adolescentes que fazem das ruas seu lar são parte desse retrato 

sofrido de exclusão social e econômica, representam vidas postas à margem, nas 

fronteiras de não ser, donos de histórias não escritas, quase sempre vistas como 

chagas sociais. Uma ferida que não se ousa enxergar, pois é parte integrante do 

nosso próprio ser, mas que, num mecanismo de defesa, nega-se, ignora-se.  

 

No Brasil são várias as “ferramentas” normativas e jurídicas criadas para orientar o 

cotidiano da criança e do adolescente de rua. Destacamos a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, que se constitui em um ideal a ser atingido por todos os 

povos, uma conquista histórica que valoriza as diferenças, a liberdade, a 

solidariedade e impulsiona a seguir em frente aceitando o desafio e tendo esperança 

na espera. 

 

A constituição de 1988, chamada pelos políticos constituintes de Constituição 

“cidadã”, traz parâmetros valiosos para o trabalho social: a construção de uma 

sociedade livre e justa, e a erradicação da pobreza. Os direitos e garantias 

elencados no artigo 5º falam exaustivamente acerca dos meios para realização 
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plena da condição de ser humano. Nessa Constituição, há vários artigos destacados 

como direitos específicos da criança e do adolescente.  

O artigo 227, inclusive, se constitui peça fundamental para o Estatuto da Criança e 

do Adolescente. Esse artigo vem alertar que é “Dever da família, da sociedade e do 

Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade, o direito à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar”. 

 

A sociedade civil se organizou e conseguiu a inclusão, em processo legislativo, da 

proposta do Estatuto da Criança e do Adolescente, instituída pela lei 8.069/90. 

Ferramentas normativas, portanto, não faltam. Sentimos falta de vontade política 

para fazer valer a lei que já existe. 

 

Quanto à escolarização das crianças e adolescentes, também garantido na 

Constituição do país, observamos que existe um direito que se revela em um não 

direito na medida que inexistem mecanismos pedagógicos e sociais que mantenha 

na escola aqueles que são empobrecidos e/ou vivem em situação de rua. 

 

Neste trabalho, estamos afirmando a importância da educação formal na vida das 

crianças e adolescentes em situação de rua. Contudo, refletimos sobre a realidade 

complexa vivida na escola, onde pensamos/sentimos que ela inclui, ao mesmo 

tempo em que exclui. A escola que faz desaparecer o sonho é a mesma que ainda 

se constitui como palco de esperança para os excluídos e é por ela que se luta, é 

para ela que se deseja que as crianças e adolescentes em situação de rua retornem 

para que possa ocorrer um encontro de saberes.  

 

Não se está negando a importância da educação formal na minimização de 

diferenças sociais, na exclusão social, que existe desde o início do Brasil colônia. 

Contudo, numa realidade no mínimo complexa, a escola que inclui é a mesma que 

exclui, a escola que faz desaparecer o sonho é a mesma que ainda se constitui 

como palco de esperança para os excluídos e é por ela que se luta, é para ela que 

se deseja que as crianças e adolescentes em situação de rua retornem para que 

possa ocorrer um encontro de saberes.  
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A educação é um dos direitos que possui uma maior importância e maior 

abrangência, devido a este fato precisa ser garantido as crianças e aos 

adolescentes que se encontram excluídos do contexto educativo escolar.  

 

Neste processo humano/desumano de exclusão econômica e social em que o direito 

é algo cada vez mais inatingível, e muitas vezes é criado para ser fator de inclusão, 

acaba se tornando garantia da exclusão. Nesse contexto, estão inseridas as 

crianças e os adolescentes em situação de rua que, às vezes, parecem ter nascido 

das entranhas da “grande mãe rua” que as (a)colhe sem impor muitas condições ou 

fazer questionamentos. 

 

Passados mais de um século de escravidão, essas crianças e adolescentes ainda 

carregam suas chagas e as feridas ainda estão expostas através da discriminação 

racial (já que em quase sua totalidade são afro-descendentes), do desemprego, da 

injustiça. Tais crianças deveriam estar na escola, mas se encontram na rua 

representando ora com resistência, ora com resiliência o papel de não-cidadão, de 

inexistentes para as agendas de políticas sociais e para o Direito. Os direitos que 

são assegurados por lei às crianças e aos adolescentes são violados, ignorados 

sem causar espanto a sociedade. 

 

 

1.1.4  Ser sendo sem escola 
 

Chegamos ao final do século XX e entramos no século XXI com um sistema de 

educação formal precário e um processo de exclusão social e econômico crescente 

para as camadas populares (LEITE, 1991, p.174). O individualismo e a 

competitividade são estimulados nos alunos e alunas; só os mais aptos sobrevivem  

e possuem o privilégio da inclusão (GARCIA, 2000). Nesse processo, crianças e 

adolescentes em situação de rua passam quase que invisíveis. Se para as camadas 

mais pobres da população faltam agendas de políticas sociais, para as crianças e 

adolescentes em situação de rua essas por vezes parecem inexistir e em relação a 

educação eles terminam não entrando nem mesmo em dados estatísticos. Mesmo 

quando se tornam “estatística”, a situação desses jovens parece esbarrar na falta de 
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vontade política para revertê-las, pois esses dados parecem não assumir 

importância relevante a ponto do motivar políticos a resolverem a situação. 

As crianças empobrecidas vivem em uma escola que não foi pensada para elas, o 

aluno inventado no imaginário social não é o pobre. Em virtude deste fato, a criança 

empobrecida sente-se incapaz de atingir os objetivos propostos pela escola, por isso 

logo a abandona em busca de algo que é mais concreto: ganhar dinheiro para ajudar 

a família, ganhar liberdade, sentir-se aceito e incluído em algum lugar, valorizado no 

que se refere a seus talentos potenciais. Sobretudo, sentir que é capaz de aprender. 

  

A postura da escola, muitas vezes, não reconhecendo a capacidade de 

aprendizagem desse aluno, desconhecendo sua realidade social, afastando-se do 

seu cotidiano, aliado a outros fatores, contribui para o ingresso prematuro da criança 

e do adolescente no mercado de trabalho (anexo 3). Mais tarde, esses se tornam 

viajantes nômades em sua própria cidade, adotam as ruas como sua escola e seu 

lar. Esses adolescentes não “agüentam” mais uma escola pública formal, porque sua 

experiência de vida geralmente é mais diversa e dinâmica que os conteúdos 

vivenciados pela escola, que muitas vezes parece não ter sentido, representando 

uma quebra em seu cotidiano. A escola termina por marcar essas crianças e 

adolescentes empobrecidos com o símbolo do fracasso eterno, pois não conseguem 

se comportar, aprender de forma “harmônica” e “linear” como quer a escola pensada 

por adultos – por isto é que desconhece ou desconsidera a autenticidade, a 

legitimidade da vivência diversa dos discentes. 

 

As crianças e adolescentes em situação de rua, de uma maneira geral, contam uma 

história de fracasso no que se refere às exigências escolares – eles não conseguem 

“se enquadrar”.  Quando chegam a escola as crianças precisam adaptar-se a ela, às 

normas estabelecidas, que não coincidem com as aquelas vivenciadas no cotidiano 

dos meninos e das meninas das classes populares. "É outra escola que precisamos 

construir para os meninos de rua e para as classes populares de forma geral, uma 

escola em que lhes permita viverem, aprenderem e serem felizes" (GRACIANI, 

1999, p.14) 

 

Ao chegarem à escola as crianças empobrecidas se descobrem em um mundo 

diferente daquele em que vivem, são geralmente rotulados de alunos “deficientes” 
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ou com dificuldades de aprendizagem, pois na escola atual não há espaço para 

outros saberes se não os pré-estabelecidos e julgados como ideais. Enfim, "Tudo na 

sociedade contribui para que os meninos pobres se julguem ignorantes e incapazes 

de aprender alguma coisa sem ajuda dos doutores. Afinal é preciso aprender com 

quem estudou e por isso detém o saber" (GRACIANI , 1999, p.42). As crianças 

possuem o desejo de estudar só não conseguem fazê-lo no modelo de escola que 

se apresenta a elas. A escola que os meninos empobrecidos necessitam é a escola 

que os ajude a se livrar de rótulos como os de incapazes, incompetentes, excluídos. 

Precisamos considerar seu saber e sua experiência cotidiana. No modo de ser 

sendo otimista não achamos que seja esta uma escola impossível. 

 

Neste sentido Graciani (1999) diz que: 

 
A escola que deveria representar para as crianças um espaço de 
crescimento, promoção e realização, encontra-se deteriorada em sua 
proposta educacional, totalmente desarticulada e desorganizada, mas com 
trágicos objetivos violentadores, caracterizados de "massificação", 
"coisificação" e "robotização" na transmissão do conhecimento. O maior 
abuso contra a criança e o adolescente ocorre quando sua personalidade é 
destroçada, pelo reforço da escola excludente, com sua cidadania tolhida e 
seus direitos desrespeitados e até aviltados e violados (p.140). 

 

A escola assim é mais uma instituição que é criticada pelos críticos-reprodutivistas 

por reproduzir o processo burguês de exclusão social, pelo viés da exclusão escolar, 

no entanto não é sozinha culpada por todas as mazelas sociais, ela é só mais uma 

instituição a contribuir direta ou indiretamente com a exclusão social de muitos 

alunos da classe popular.  

 
Os nossos alunos e alunas das classes populares, afro-brasileiros em sua 
maioria são também jogados no mundo do não ser, do não saber, do 
fracasso. Como todos os diferentes, as exceções, os que erram, os que não 
correspondem ao modelo da normalidade e de acerto, farão parte do 
contingente dos terceiros excluídos. (GARCIA, 2000, p. 123). 

 

A vivência contra todas as probabilidades de existência faz com que essas crianças 

mostrem, competência, esperança, resiliência, ou porque não dizer, resistência em 

relação aos padrões estabelecidos. A resistência as vocaciona para a vida, por isso 

se recusam a submeter-se a padrões rígidos, convencionais que desrespeitam e 

desconsideram a sua experiência, sua cultura. Desrespeito este expresso, por 
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exemplo, numa sala de aula através do saber e não saber revelado nas avaliações 

quantitativas e antidemocráticas a que são submetidos. As crianças abandonadas 

nas ruas terminam por encontrarem uma forma diferente de ser ou existir e sentir 

nas ruas, esses nômades, vistos pela maioria da sociedade como “selvagens 

sociais”, possuem um “sentido na vida” que as fortalece, que as torna, algumas 

vezes, até mesmo “invencíveis” em seu híbrido jeito de ser “sendo”.  

 

Não conseguindo se adaptar aos padrões estabelecidos pela escola, não se 

sentindo importante para esta instituição que o inclui excluindo, os alunos passam a 

ter então condutas consideradas perturbadoras para ordem da escola, condutas 

essas criadas talvez como um ato de resistência a todas as normas estabelecidas. 

Os meninos e meninas ao chegarem à escola se negam ao processo de conversão 

a uma instituição, que por ora encontra-se desvinculada com a vida social 

experenciada por eles, ao negar a diferença social de seus alunos empobrecidos, a 

escola termina por aprofundar mais e mais essa diferença.  

 

A realidade vivenciada por esses discentes não aparece na escola, que muitas 

vezes encontra-se estabelecida ao lado de sua casa. Ela não permite que o 

cotidiano e o saber das crianças e dos adolescentes ultrapassem seus muros. Nesta 

escola os meninos costumam não encontrar a brincadeira, o riso, o lúdico. As 

brincadeiras, o riso, possuem horário estabelecido (o recreio) para aparecer, e 

quando aparecem fora desse horário são vistas como transgressões que precisam 

de alguma forma de punição.  

 

O mundo da escola, enfim, é muito diferente do mundo vivido pelos meninos e 

meninas das classes populares. Tais fatores – aliados a outros tantos como 

sanções, reprovações - são os responsáveis pela vivência do fracasso escolar deles; 

isso faz parte de uma dinâmica que corrobora para a saída gradual da escola, e que 

levará a criança a buscar o novo, algo que lhe satisfaça, que no caso especifico das 

crianças e adolescentes em situação de rua, é a própria rua.  

 

Em nosso estudo não pretendemos culpabilizar a escola por todas as mazelas 

sociais existentes. Sabemos que ela é mais uma instituição na sociedade e não 

pode ser responsável pela existência de crianças e adolescentes em situação de 
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rua. Existem muitos educadores que resistem e encontram estratégias para manter 

os alunos em suas salas de aula, contudo chamamos a atenção para a escola como 

uma importante instituição e que possui um papel relevante na vida desses meninos 

e meninas. Sem dúvida trata-se de uma instância educativa capaz de impulsionar 

mudanças e causar profundas transformações na dinâmica excludente que se 

institui, atualmente, sociedade brasileira. 

 
 
1.1. 5  Ser sendo nas ruas 
 

A rua, para a existência dos meninos e meninas que ali vivem, é um lugar de perdas, 

uma vez que eles perdem os direitos, a casa, a escola, as lembranças, a identidade, 

os sonhos, os valores, a privacidade, o silêncio e o direito de ser criança e 

adolescente. Trata-se de uma situação complexa, que abarca um doce e amargo 

paradoxo: além de ser o lugar onde se constroem feridas existenciais e onde o medo 

da morte é constante e perturbador (anexo 4), também é um lugar de ganho de 

prazer, resistência, resiliência, sorrisos, graças, afetos e solidariedade para todos 

que nela vivem e dela sobrevivem. 

 

Na rua, as adversidades são vistas, sentidas e mostradas com choro, riso, amor e 

paixão, com todos os paradoxos possíveis que a faz, ao mesmo tempo, trágica e 

cômica. Ao mesmo tempo que exclui a criança e o adolescente em situação de rua 

da sociedade padronizada  as inclui no “grupo rua”.  

 

A criança e o adolescente quando chegam às ruas passam a vê-la e senti-la como a 

grande casa à deriva, que nem sempre navega a um porto seguro. É na rua que se 

drogam, comem, brincam, experimentam relações interpessoais significativas, 

praticam afetos, obedecem a um ordenamento jurídico próprio, com normas de 

controle criado por aqueles que nela habitam, estão sempre a aprender os 

conteúdos cada vez mais diversificados. Utilizam-na como banheiro, nela são 

vítimas e praticantes da violência, são solidários e fazem amor compondo a poesia 

fecunda de seu “existir insistido”. 
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O olhar e o entendimento desses fenômenos nos fizeram enxergar o belo neste 

cotidiano marcado por desesperança, mas também por enfrentamentos.  O olhar se 

faz necessário. Precisa-se aprender a ver, não para se “contemplar“ o existir 

insistido das crianças e dos adolescentes que estão nas ruas, e sim para que de 

alguma maneira se pudesse intervir sobre o fluxo continuo de crianças e 

adolescentes submetidos às mais diversas forças e fenômenos que as puxam e 

empurram para as ruas. 

 

Mais uma vez sentimos que os problemas de ordem social não afetam  só a criança 

que está nas ruas, destituída de seus modos de ser criança, de sua cidadania, mas 

também a sua família, a sua comunidade e também de certo modo a todos nós. 

Neste sentido Mafra (2006), um conhecido, e por mim respeitado professor, 

advogado criminal do Estado, descreve sua experiência em se deparar com crianças 

e adolescentes em situação de rua, uma experiência segundo ele de “susto, medo e 

vergonha” (Anexo 5). 

 

No trajeto da casa para a rua, as crianças e adolescentes em situação de rua 

constroem os múltiplos e variados sentidos de sua existência: sair de casa, da 

(des)proteção do lar, da escola, das instituições consideradas importantes para a 

sociedade. A aventura da rua torna esses meninos e meninas protagonistas de sua 

própria existência, em meio a um ciclo de situação de vida instável e perigosa, em 

meio a um estilo de vida caótico, pautado pela insegurança e pela tragédia cotidiana 

de um viver sem expectativas de melhora, são os “filhos de ninguém” nas ruas, 

fazendo brotar vida em seu cotidiano, renascendo das cinzas a cada queima e a 

cada dia. 

 

A universidade federal brasileira - de algum modo, está, de forma sensível, abrindo-

se para escutar e receber discursos/ações que vêm das “minorias” (nem sempre 

pequenas assim). Conceitos como “diferenças” e “alteridade” têm produzido estudos 

significativos que podem ser efetivados caso o Estado (e, por conseguinte a 

sociedade) lute por implantar Políticas Públicas favoráveis à causa dos sujeitos 

sociais e dos grupos excluídos por esta mesma sociedade. Desse modo, o Estado 

daria provas de estar levando em consideração os estudos produzidos pela 
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intelectualidade brasileira, financiando inclusive grande parte dessa produção 

intelectual.  
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2 EXPERIENCIANDO OS DIVERSOS MODOS DE SER SENDO 
 

Temos o direito de sermos iguais. 
Sempre que as diferenças nos inferiorizem.  
Temos o direito de sermos diferente.  
Sempre que a igualdade nos descaracterize. 
(SANTOS, 2004, p.01) 

 
Neste momento, convido o leitor a caminhar nesse processo que fala da 

sobrevivência de dois meninos e uma menina em situação de rua. 

 

 O que mostraremos são crianças e adolescentes em situação de rua (que em 

nenhum momento são mais ou menos crianças e adolescentes pelo fato de estarem 

em uma situação de rua) e uma educadora (social) de rua que muitas e muitas 

vezes é capturada nos seus diversos modos de ser sendo.  

 

As crianças e adolescentes estão a “experienciar” - nos diversos modos de “ser 

sendo...” - o estar em situação de rua. O que eles fazem foi experienciado pela 

pesquisadora, e agora testemunhado pelo leitor. 

 

Experienciar é: 

 
[...] deixar-me penetrar na experiência vivida, sentida, penetrada por 
sentidos, produtora de aprendizagens significativas - positivas ou negativas 
- que toca a pele e a alma desse ser sendo errático, ser da deriva [...] Um 
organismo totalmente imerso no ‘campo da experiência’. (PINEL, 2004, p. 
17). 
 
                                                                                 

A palavra experiência é uma palavra polissêmica, e em vários idiomas apresenta 

mais de um sentido, devido a sua riqueza teórica (a produção científica tomando 

esse termo como objeto é bastante antiga) e prática (viver uma experiência segundo 

aquele que experiencia). Em espanhol, por exemplo, “experiência” significa "o que 

nos passa". Em português significa "o que nos acontece".  

 
A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não 
o que se passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se passam 
muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Dir-se-
ia que tudo o que se passa está organizado para que nada nos aconteça 
Walter Benjamin, em um texto célebre, já observava a pobreza de 
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experiências que caracteriza o nosso mundo. Nunca se passaram tantas 
coisas, mas a experiência é cada vez mais rara.  
(LARROSA, 2004, p.01).  
 

O que mais interessa, nessa investigação metodológica, é o “ser”, construído na 

sócio-historicidade de um complexo “mundo”  e que teima em se mostrar, desvelar-

se, aparecer na experiência subjetiva. Gonzáles (1997) diz que a  

                                          
(...) subjetividade deve ser compreendida como um sistema integrador do 
interno e do externo, tanto em sua dimensão social, como em sua individual, 
que por sua gênese também é social (...) A subjetividade não é interna, nem 
externa: ela supõe outra representação teórica na qual o interno e o externo 
deixam de ser dimensões excludentes, e se convertem em dimensões 
constitutivas de uma nova qualidade do ser: o subjetivo (p.37).     

 

Assim sendo, o “ser subjetivo” se desvela no “estar-sendo” através dos “modos do 

ser sendo” que se apresenta a cada dia (cotidiano) no mundo (sócio-historicidade). 

Tudo isso ao “olhar sentido” do pesquisador e dos sujeitos pesquisados, isto é, as 

crianças e adolescentes em situação de rua.  

 

O sujeito se (des)vela na inter-relação eu, outro e meio, numa complexa e híbrida 

relação, confundindo sujeito/ outro e objeto - fazendo-os um só. Uma pessoa em 

trâmite entre si mesma, ligada ao mundo lá fora, considerando esse mundo como o 

que constituí o si mesmo, também uma invenção, pois de ser sendo humano. As 

“subjetividades” aí - fantasias, emoções, sentimentos, desejos, vontades, modos de 

solucionar problemas e de direcionar intencionalmente a atenção e a memória - são 

construídas na objetividade do mundo (realidade concreta): “(...) modos de ser 

sendo si mesmo no cotidiano do mundo” (Colodete, 2004, p. 74). 

 
A subjetividade é a síntese singular e individual que cada um de nós vai 
constituindo conforme vamos nos desenvolvendo e vivenciando as 
experiências da vida social e cultural; é uma síntese que nos identifica, de 
um lado, por ser única, e nos iguala, de outro lado, na medida em que os 
elementos que a constituem são experienciados no campo comum da 
objetividade social. (BOCK et al, 1999, p. 23).   

 

A experiência então, impregnada de subjetividades, não é algo inato, pois ninguém 

nasce com “isso”. Inventa-se, constrói-se - ser sendo da experiência, um 

“espaçotempo” em devir.  
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Para Pinel (2000, 2003) o “ser” é sempre sendo, incompleto, complexo, ambíguo, à 

deriva, híbrido. Sempre o “ser é sendo” e por isso um projeto aberto às experiências, 

aquilo que deixa se tocar pelo ocorrido. Aquilo de ser do ser humano que se mostra 

ao olhar sentido, uma espécie de outra e social clínica do sujeito, do investigador. 

Um modo de estar sendo no mundo. Uma dinâmica inventiva híbrida e complexa.   

 

O “estar sendo” propõe um sentido de “devir”, um eterno ser que faz e refaz seus 

projetos de vida, mergulhado no mundo que experiencia. Pode-se falar do ser no 

cotidiano existencial. Pinel (2004) “tenta” (des)construir, inserindo o ser - aqui no 

sentido de ser humano - nos seus “modos de ser sendo si mesmo no cotidiano do 

mundo”, um revelar-se inesperado em um mundo nem sempre muito hospedeiro ou 

acolhe(dor). 

 

O menino e a menina que está em situação de rua desvela-se nos diversos ”modos 

de ser sendo si mesmo no cotidiano do mundo”. 

 

Inicialmente, o projeto de dissertação de Mestrado (Paiva, 2005), objetivava 

responder a uma questão acerca do que há entre a escola-casa-rua na existência 

desses sujeitos. Entretanto, devido à complexidade da proposta (e o pouco tempo 

para essa empreitada), preferi preservar a questão para estudos posteriores, sem 

deixar, entretanto, de abordar o assunto, pois ele emerge nos discursos e nas ações 

das crianças e adolescentes em situação de rua. Isso não privará o leitor da 

resposta, mas ele poderá introjetar os esforços de que estudos posteriores 

produzirão respostas mais refinadas, cuja qualidade poderão sugerir invenção de 

Políticas Públicas mais exeqüíveis junto a essas crianças e adolescentes em 

situação de rua. 
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3 INTERROGAÇÕES DE PESQUISA 
 

Como houve interesse pela rua e como essa rua tornou-se espaço de trabalho, 

produzindo sentido aos meus modos de ser sendo educadora (social) de rua e 

pesquisadora? 

 

O que é - e como é - o existir nas ruas, experienciando-a?  

 

Como podemos compreender a força de um grupo na sobrevivência existencial de 

meninos e meninas em situação de rua? 
 
No próximo capítulo efetua-se uma revisão de literatura, realizada a partir de uma 

pesquisa bibliográfica fenomenológica-existencial.  

 

Didaticamente, parte-se do macrocontexto (sócio histórico) para o microcontexto do 

ser subjetivo criança e adolescente em situação de rua inserido nesse outro contexto 

(da Educação de Rua) e de outros contextos marcantes da sua vida como família, 

casa, rua etc. Também destaca-se o surgimento do que se está a denominar de 

Educação (ou Pedagogia) Social  de rua e de outros espaços públicos. 
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4 REVISÃO DE LITERATURA   
 

Naquele outono, de tarde, ao pé da roseira de minha avó eu obrei 
Minha avó não ralhou... 
disse que as obras trazem força e beleza às flores... 
quis aproveitar o feito para ensinar... 
a não desprezar as coisas desprezíveis 
nem os seres desprezados. 
(Manoel de Barros) 
 

 

Aqui se pretende mostrar alguns estudos que abarcam as temáticas que perpassam 

o foco dessa pesquisa, dentro da linha de pesquisa Educação Especial: Abordagens 

e Tendências. 

 

A existência de meninos e meninas nas ruas tem se constituído tema de estudos 

constantes do Serviço Social, Psicologia, Medicina, contudo, no que se refere à 

pedagogia, pouco se encontra acerca do tema. Pode-se perceber um certo avanço 

ainda que tímido, mas existente na pedagogia, no que se diz respeito ao pensar 

educação com e para as crianças e adolescentes em situação de rua que vivem na 

fronteira de nossa sociedade. Compreendendo que estas crianças são de 

responsabilidade de toda a sociedade e não apenas do serviço social, percebe-se 

que, em sua maioria, saem dos bancos da escola, o retorno de maneira digna 

também deve ser de responsabilidade da escola. 

 

Segundo Graciani (1999, p. 215) a questão das crianças e jovens marginalizados 

vem se colocando como um dos principais fenômenos produzidos pelo modelo de 

desenvolvimento brasileiro, altamente concentrador, que exclui expressiva parcela 

da população dos mais elementares benefícios do crescimento econômico. 

 

Desta forma as crianças e os adolescentes que se encontram hoje nas ruas em sua 

maioria, não estão vinculados a qualquer instituição, vivem sem acesso ou privados 

dos direitos básicos de qualquer cidadão. 

 
Compreende-se o ser sendo (presente) criança e adolescente em situação de rua 

por intermédio do passado, numa perspectiva futura. 
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 4.1 RESGATE SOCIAL E HISTÓRICO  
 
Os ainda chamados “meninos e meninas de rua” são crianças e adolescentes; 

percebemos que ao chamá-los de “meninos e meninas de rua” de alguma forma 

retiramos deles a condição de serem crianças e adolescentes e de terem nascido de 

alguém que é humano. O termo “de rua” (caracterizador) leva a pensar em uma 

condição definitiva e que sempre existiu, é como se as crianças fossem nascidas da 

rua. 

 

Na verdade não é assim, essas crianças e adolescentes que de alguma forma são 

abandonadas, desmamadas de amor, não possuem em sua situação de rua quem 

os eduque, quem os proteja, quem tenha condições de proporcionar-lhes afeto. 

Imediatamente, essa responsabilidade passa a ser de toda a sociedade 

representada pelo poder público, que também não o faz, pelo menos não de 

maneira satisfatória. 

 

Essas crianças e adolescentes filhos de “ninguém” e “de todos”, terminam morando, 

vivendo, amando, adolescendo nas ruas, ora visíveis, ora invisíveis, caminham 

“contra o vento, sem lenço e sem documento”, como diz o poeta Caetano Veloso, 

numa eterna indefinição de responsabilidades e papéis. 

 

A população reclama uma atitude adequada do Estado (anexo 6) , pois não as quer 

nas ruas, não é uma fotografia boa de se ver, além disso causa medo. As entidades 

filantrópicas e o poder público, às vezes, tentam “tirá-los” das ruas através de 

projetos de planos de “recolhimento”. Os centros de defesa tentam garantir-lhes o 

direito de estar nas ruas, abrigos são criados por ONGs junto ao poder público, mas 

as metodologias de trabalho terminam por desrespeitar seus “valores de rua” (força 

de vontade, o saber “se virar”, o espírito de iniciativa, a solidariedade) e  de uma 

maneira geral não atraem essas crianças e adolescentes e  tratam-nas como 

delinqüentes, um insociável, ou mesmo um doente, devido a estes fatores, eles 

terminam por fazer uma opção pelas as ruas e todos os seus perigos. 

 

Esse caos social, aliado ao aumento de crianças e adolescentes nas ruas, leva 

moradores e comerciantes a contratarem serviços de segurança particular para se 
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“protegerem contra os meninos de rua”, exigem também da polícia uma postura mais 

agressiva, com esses meninos e meninas que não são considerados crianças e 

adolescentes o que resulta, muitas vezes, em torturas e mortes dessas crianças e 

desses adolescentes.  

 

Onde começou tudo isso? Quem são as crianças e adolescentes em situação de rua 

do Brasil? De onde vêm? Para onde vão? Que caminhos são percorridos pelo poder 

público, para que essas crianças possam readquirir ou adquirir o direito de fato à 

educação, à saúde, à proteção?  

 

Este caminho cheio de curvas, com neblinas, cruzamentos foi o que trilhou-se, 

mergulhou-se na história, na tentativa de que o presente se revelasse de forma um 

pouco mais clara e esperançosa para todos e, principalmente, para as crianças 

abandonadas. 

 

Como era a experiência das crianças e adolescentes em situação de rua no Brasil 

colônia? 

 

A história das crianças abandonadas no Brasil começa por volta de 1550, pouco 

depois da colonização. Elas eram denominadas pelos juízes e autoridades de 

“desvalidas”, nome que quer dizer “desprotegido” ou “sem valor” (LEITE, 2001). 

 

Segundo historiadores, quando o jesuíta Manoel da Nóbrega foi enviado de Portugal 

ao Brasil, seu objetivo primordial seria o de “salvar almas”, e nesse intuito até 

mesmo ou inclusive a opressão era utilizada, contudo a dificuldade com a língua, 

pois os indígenas não compreendiam o que os jesuítas falavam, tornava difícil fazê-

los seguir os objetivos da igreja católica. 

 

Diante dessa dificuldade Manoel da Nóbrega escreve a Portugal, solicitando jovens 

órfãos para o Brasil, segundo ele esses jovens seriam mais capazes de aprender a 

língua dos índios, e assim mais tarde ensinar-lhes o latim, língua romana usada nas 

missas, facilitando assim o projeto de catequização da Igreja católica. 

 



 32

E assim foi feito. Em 1550 chegaram os primeiros órfãos vindos de Portugal, tal 

iniciativa, contudo, não teve muito efeito. Em carta enviada a Portugal o padre 

Anchieta que, junto a Manoel da Nóbrega, havia feito o pedido da vinda dos jovens 

escreve ao superior classificando os jovens órfãos como ladrões, maus, perdidos, 

isso porque segundo ele, quando assediados pelas índias brasileiras, esses jovens 

não resistiam a tentação e fugiam com elas. Esses jovens órfãos abandonados e 

desprotegidos tornaram-se os primeiros meninos abandonados nas ruas do Brasil de 

que se tem notícia na história da formação do povo brasileiro. 

 

Nesta carta, Anchieta, tal como acontece em nossos dias, alerta para o risco desses 

meninos, donos de si mesmos nas ruas, e sugere a retirada deles do Brasil, 

sugerindo que enviasse os mesmos para Espanha, e que enviassem para o Brasil 

meninos que tivessem “boas qualidades”, para ajudar na catequização dos índios. 

 

Nem todos os meninos enviados ao Brasil, terminaram nas ruas, alguns deles se 

tornaram os “pequenos Jesus”, e foi para abrigar esses “meninos bonzinhos” que 

duas casas foram construídas e foi fundado pelos padres o primeiro colégio interno 

no Brasil em 1551. 

 

Contudo, apesar desses cuidados, depois de duzentos anos, em 1738, a imprensa 

noticiava o aumento significativo do número de crianças abandonadas pelas ruas, 

nesse momento acontece a criação da Roda dos Expostos, ou da Casa da Roda 

como era conhecida (Leite, 2001). 

 

O nome Exposto é um adjetivo que até hoje define as crianças e adolescentes em 

situação de rua do Brasil, quando foi criada a Roda dos Expostos, servia tanto para 

as crianças abandonadas nas ruas pelas famílias, quanto aos órfãos. Era o lugar 

dos rejeitados, desprezados, enjeitados. 

 

As crianças eram “depositadas’, geralmente à noite, numa caixa giratória, para 

impedir que se soubesse quem as havia abandonado. A “roda” era destinada 

apenas a recém nascidos. Daquele local seria providenciado uma adoção, caso não 

conseguissem, até os mesmos completarem 7 anos, eram enviados para outro 

lugar. Os bebês ali depositados, geralmente, eram de famílias pobres, ou filhos 
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repudiados por mulheres que não podiam assumi-los publicamente, por serem 

solteiras ou, ainda, por serem filhos de uma relação adúltera. 

 

As escravas também deixavam seus filhos lá, na esperança de vê-los livres do 

cativeiro. 

 

Também os senhores de escravos depositavam lá os filhos de suas escravas com o 

objetivo de alugá-las como amas-de-leite na própria Roda, o que na época era 

lucrativo para tais senhores.  

 

Durante os séculos XVIII e XIX, a roda recebeu 42.200 enjeitados, sendo procurada 

por pessoas pobres que não tinham recursos para criar seus filhos, por mulheres da 

elite que não podiam assumir um filho ilegítimo ou adulterino e, também, por 

senhores que abandonavam crianças escravas e alugavam suas mães como amas-

de-leite. A Roda era uma pseudo-solução para proles indesejadas 

 

Em 1739, foi criado no Rio de janeiro um internato para receber meninas de 8 aos 

12 anos, essas podiam permanecer no internato até 25 anos, o objetivo da casa era 

manter as meninas reclusas “longe dos perigos da rua”. Esse internato foi criado por 

Marçal Magalhães e Francisco dos Santos, os quais passaram a ser vistos como 

“benfeitores da infância e juventude”. Juntamente com os jesuítas, estes dois 

homens introduziram no Brasil a idéia dos internatos para os desvalidos, 

abandonados moralmente. 

 

No Brasil Império, a Casa dos Expostos continuou a existir. Em 1850 o índice de 

mortalidade infantil é registrado e atinge a assustadora marca de 82% dos bebês 

mortos antes de completarem um ano de vida. Na casa dos expostos havia falta de 

higiene e falta de afetividade no trato com as crianças.  

 

Apesar de denúncias, a Roda continuou a existir, mesmo a sociedade sabendo que 

aquele era um lugar de perigo, abandono e morte. O incremento da Ciência no 

século XIX fez da infância e da mortalidade infantil o tema de interesse acadêmico. 

Com isso vários estudos foram realizados, preocupando muito os médicos 

higienistas, os quais alertavam para necessidade de mudar as formas de 
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acolhimento dessas crianças, tais médicos denunciavam a forma de aleitamento 

mercenário e as precárias condições de higiene dos abrigos. 

 

No período de 1836 a 1870 foram defendidas 81 teses acadêmicas na Faculdade de 

medicina do Rio de Janeiro abordando o tema “criança”, mais de 40% delas se 

referiam as crianças pobres em especial aos Expostos da Roda.  

 

Esses trabalhos, contudo, não apresentavam alternativas, não havia na época outra 

alternativa a não ser a Roda de Expostos. A idéia de que investir em crianças 

abandonadas não seria uma atividade lucrativa predominava no século XIX e 

encontra ecos até os dias atuais. 

 

Se não é uma atividade lucrativa, porque se preocupar com os desvalidos? Para que 

lhes dar educação, possibilidades de desenvolvimento físico e mental?  

 

Até então as instituições de caridade – bem ou mal - tomavam conta dessas 

crianças e o Estado, portanto, tinha uma desculpa para não se preocupar com o 

assunto, por isso o fim das crianças acabava sendo morte ou a rua. 

 

Em 1876, Manuel Francisco Correia assim os definiu: “órfãos ou abandonados pelos 

pais indigentes e entregues à sua própria sorte, propensos a formar um núcleo de 

futuros criminosos. Por isso a necessidade de se ocupar deles, evitando que se 

tornem elementos de desordem e perturbação da vida social, mas que sejam 

operários do progresso nacional”. A partir desse momento, portanto, começou a se 

pensar  de forma mais elaborada acerca de “Meninos de Rua” a quem se chama de 

crianças e adolescentes em situação de rua.  

 

Neste período havia duas alternativas para os adolescentes que estavam nas ruas: 

ou ingressavam na Escola de Aprendizes de Marinheiro criada em 1873, ou eram 

entregues a artesãos e artífices de renome para aprender uma profissão. No 

entanto, o número de crianças abandonadas crescia numa rapidez muito grande, 

apesar das alternativas viabilizadas na época, o que fez com que surgissem outras 

instituições para o atendimento a essa população, quase todas trabalhando com 

métodos repressivos de correção. 
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Aumentava o número de instituições e o problema continuava crescente, a caridade, 

enfim, não conseguia dar conta do complexo problema das crianças abandonadas. 

André Rebouças, um engenheiro negro dizia: “A abundância de escolas, de asilos, 

de hospitais, de casas de caridade significa superabundância de miseráveis órfãos, 

de mendigos, de desvalidos e de desamparados. A caridade é apenas um paliativo 

[...] A higiene está na moral, na justiça, na eqüidade, no respeito ao trabalho material 

e imaterial, manual ou intelectual, na inviolabilidade do operário e do trabalhador” 

(Leite, 2001). 

 

Nas instituições que abrigavam as crianças e adolescentes em situação de rua, a 

alfabetização, a educação enfim, não era prioridade. Algumas instituições 

continuavam direcionadas para educação moral e profissional, voltadas para ofícios 

que não exigissem alfabetização para ser exercida, empregada doméstica era uma 

delas. 

 

Pelo que se pode perceber, pouco se avançou para solucionar o problema dos 

meninos de rua, no Brasil império, apenas agravou-se o alarmante quadro já iniciado 

no Brasil colônia.  

 

Em 1889 a República foi proclamada e com ela veio o sonho de uma nova nação, 

uma nova ordem política. 

 

A idéia de que só o trabalho enobrece o homem, cada um vale pelo que produz, veio 

para dissipar a concepção existente quando predominava o trabalho escravo, havia 

então uma nova mentalidade em relação ao trabalho. 

A despeito da abolição da escravatura não houve um planejamento para preparar os 

escravos para serem homens livres, a grande maioria não havia qualquer 

escolarização e era totalmente analfabeta, além de não possuir qualquer formação 

profissional. 

 

Além de não serem preparados para essa nova fase do Brasil, os ex-escravos 

sofreram com o fato de as autoridades - ainda no final do século XIX – haverem 

optado por uma política de imigração de europeus, pessoas brancas que 
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supostamente estariam mais qualificadas para o trabalho do que os negros 

alforriados. 

 

Com este tipo de política imigratória, os negros alforriados passaram a migrar para 

as grandes cidades, indo de encontro à intenção das autoridades que era a de que 

os mesmos permanecessem nos locais onde viviam buscando emprego nas 

fazendas da região com uma remuneração reduzida, impedindo assim que os 

mesmos adquirissem posses, ou seja, os negros não eram mais escravos, mas 

também não havia planos para que os mesmos chegassem à condição de cidadãos. 

 

Os negros assim, junto com imigrantes insatisfeitos, ocupam as cidades, 

aumentando a camada de pobres, sem trabalho, sem ocupação, considerados 

vadios e ociosos. Diante desse quadro, foram criadas leis com o objetivo de 

controlar os populares, em especial os negros libertos, que “vagabundeavam” pelas 

ruas. 

 

Hoje, há mais de 100 anos da Abolição, convive-se com cerca de 12 milhões de 

crianças abandonadas nos centros urbanos do país, segundo dados do Movimento 

Nacional de Meninos e Meninas de Rua do Brasil, das quais a maioria absoluta é de 

origem negra. Os dados são preocupantes e desafiam, sobretudo, aos profissionais 

da educação. 

 

Em relação à criança desamparada e pobre, os governantes continuavam pensando 

que essas poderiam ser uma grave ameaça à sociedade, caso não fosse realizado 

algo em contrário. Por isso os internatos da época do império não só ganharam 

força como também se expandiram em todo Brasil após a proclamação da 

República. 

As crianças eram enviadas várias vezes para esses internatos e lá podiam 

permanecer até os 18 anos, enquanto isso a oferta de vagas na escola primária 

gratuita era privilégio de poucos. 

 

No início da República o discurso que se repetia incessantemente era de que “a 

criança era o homem do futuro” e que prevenir a delinqüência juvenil deveria ser 

prioridade, pois evitaria um mal maior no futuro.  O senador Lopes Trovão era um 
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“homem de ciência” e, como médico, acreditava que faltava cientificidade à 

monarquia para resolver o problema das crianças pobres e, em especial, das que 

estavam nas ruas. Cheio de boas intenções, tornou-se um dos articuladores do 

movimento político que derrubou o Império (LEITE, 2001, p. 15). 

 

Lopes defendia que só um novo regime poderia resolver os graves problemas 

sociais dentre outras questões. Segundo Lopes o Império não cuidou das questões 

sociais em paralelo com a Lei do Ventre Livre e com a Abolição dos escravos, e 

assim acabou por deixar um grande número de meninos na rua, entregues a sua 

própria sorte. Ele já denunciava o número de crianças que perambulavam pelas ruas 

e dormiam nos edifícios públicos e o medo que estes meninos inspiravam à 

população. 

 

As propostas dos republicanos, dos homens de ciência, não eram tão diferentes das 

idéias dos jesuítas de 1500, tampouco dos políticos do Império, ou seja, mesmo com 

a mudança de ideais políticos, consideram-nos esses marginais em potencial, que 

precisavam ser isolados em algum internato. Não havia propostas para uma 

educação de qualidade para as crianças. 

 

Uma mudança significativa que se pode perceber durante a República, é que o 

Estado passa a ser o responsável em “cuidar” dessas crianças e não mais a 

filantropia e a caridade das associações religiosas, o papel de proteger e zelar por 

essas crianças passa a ser, portanto, estatizado. 

 

Em 1898 foi inaugurada a Escola XV de Novembro, considerada uma inovação da 

República, tornou-se um modelo na área da educação e assistência social públicas. 

Foi a primeira instituição administrada totalmente pelo Estado. 

Esse tipo de escola internato, no entanto, nada tinha a ver com as escolas internatos 

para os filhos da elite, essas escolas destinadas aos desvalidos eram internatos-

prisões, ali o jovem entrava para aprender a “ser dócil, ser bom”. 

 

Segundo Leite (2001) ao longo dos seus mais de cem anos a Escola XV de 

Novembro teve diferentes objetivos, definidos de acordo com cada época: corrigir 

condutas “irregulares”, precaver a sociedade contra “viciosos vadios”, instruir e 
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escolarizar seus alunos-internos, sem se descuidar da aprendizagem de ofícios 

importantes para a vida social na maioridade; dar instrução profissional básica aos 

menores internados; “ser de utilidade pública assistencial”; ser ginásio público 

profissionalizante. Em 1990, a Escola XV de Novembro, buscando cumprir a nova 

lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que determina que toda criança deve 

estar na escola, passou a receber os meninos de rua do Rio de Janeiro, mas por 

pouco tempo. Hoje a referida escola oferece escolaridade e iniciação profissional, 

nas diversas oficinas nela realizadas, as crianças e os jovens moradores do bairro e 

arredores. 

 

Em 1900 a ideologia da “cura pelo trabalho” começa a ser difundida, o trabalho seria 

o grande motor do progresso nacional, seu ápice se deu em 1930, sob o governo de 

Getúlio Vargas. Segundo Vargas a salvação nacional viria por meio da organização 

do mundo do trabalho, inclusive o trabalho juvenil. 

 

Nessa época houve também uma preocupação maior com as questões da infância e 

da juventude. Em 1940 foi instituído o Serviço de Assistência aos Menores (SAM), 

com o objetivo de organizar e normatizar os internatos e instituições públicas que 

desenvolviam trabalhos com menores, a SAM não conseguiu cumprir seus objetivos 

e passou a ser conhecido como “internato dos horrores”. 

 

A questão das crianças e adolescentes em situação de rua do Brasil República 

somente passou a ser, de fato, enfrentada em meados dos anos 70, em decorrência 

de denúncias feitas pela imprensa a respeito da situação em que se encontravam as 

crianças e adolescentes no período pós suposto milagre econômico. Isso não 

significa que antes desse período não ocorreram mudanças significativas nessa área 

“(...) pois desde o século XIX muito juristas já discorriam sobre essa questão e 

houve uma mudança de mentalidade significativa na época” (ARAÚJO, 2006; p. 1). 

 

O ano de 1978 foi instituído como o Ano Internacional da Criança e a partir daí a 

história da criança do Brasil passou a ser motivo de pesquisas. Com isso foram 

criadas associações, a sociedade civil começou a se articular em defesa das 

crianças e adolescentes, e o que culmina em favorecer o surgimento do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, criado oficialmente em 1990. 
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Vinte anos após as denúncias, o SAM é substituído pela Fundação Nacional do Bem 

- Estar do Menor (FUNABEM), apesar da mudança do nome, a sucessora não 

apresentou grandes mudanças em sua herança. 

 

Com o passar do tempo os internatos eram transformados unicamente em internatos 

prisões. Os custos para manter tais instituições eram cada vez mais altos, o gasto 

mensal com cada aluno chegava a 800 dólares, enquanto na rede pública de ensino 

no Rio de Janeiro gastava-se cerca de 60 dólares por aluno/mês. 

 

A partir destas situações no mínimo escandalosas, a sociedade começa a discutir 

em 1982, mudanças nas Políticas Públicas relativas a crianças, adolescentes e 

jovens envolvendo os mais diversos seguimentos sociais. 

 

Foi exatamente a partir dessas discussões envolvendo inclusive a participação ativa 

de crianças e adolescentes, que nasceu o primeiro texto do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, a lei foi sancionada por meio da luta intensa da sociedade civil 

organizada, inclusive as crianças e adolescentes de rua participam dessa luta 

através do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de rua (anexo7). 

 

Mesmo com todo esse caminhar, a situação efetiva das Crianças e Adolescentes em 

situação de Rua do Brasil, parece não mudar, o problema social da infância pobre 

brasileira insiste e persiste num país de Políticas Públicas não efetivas nas vidas 

dessas crianças e adolescentes.  As inovações que aconteceram na história não 

conseguiram resolver a questão primeira no que se refere a esses meninos e 

meninas, que seria torná-los cidadãos. 

Da Roda de Expostos até os dias de hoje, os mecanismos são, em essência, 

basicamente os mesmos, fazendo com que as crianças e adolescentes sejam 

duplamente abandonados: uma vez pela família, outra pelo Estado, o qual deveria 

executar Políticas Públicas satisfatórias para as vidas delas. 

 

Em pleno século XXI, o problema “crianças e adolescentes em situação de rua” 

continua a assustar, continua sem solução, continua a incomodar as estruturas 
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institucionais, sociais e políticas do, desafia-lhes a cada instante quando se encontra 

uma criança abandonada nas ruas. 

 

As crianças e adolescentes em situação de rua possuem uma espécie de resistência 

encarnada, que mesmo desprovidos de muitas coisas, lutam diariamente pela 

sobrevivência hoje, fazendo-se ver, tentando afirmar seus valores como  

solidariedade, liberdade, construindo sua história. 

 

Assim como no passado, a providência imediata que se toma hoje em termos de 

Políticas Públicas para as crianças e adolescentes de rua é a institucionalização, 

que se encarrega ou deveria se encarregar de fazer com que aquele menino 

“marginal” se torne alguém útil à sociedade, de preferência via trabalho. 

 

A sociedade contemporânea, tal como no Brasil Colônia e Império continua a ver a 

criança e o adolescente de rua como um perigo, um risco que precisa ser eliminado 

das ruas, para que se possa garantir a paz da sociedade, para que os filhos da 

classe média e alta possam ficar livres dos perigos. É preciso “limpar” as ruas. A 

gênesis do problema ainda não é atingida, e as instituições que deveriam 

“transformar” as crianças acabam por servir como uma escola cruel de crime e de 

delinqüência, sempre inseridas no eterno paradoxo de culpa e de domesticação 

daqueles que apesar de não serem mais tão rotulados, devidos aos avanços legais, 

continuam sendo “menores”, menos que.  

 

No Brasil de hoje, no atual momento histórico, trabalhar com crianças e 

adolescentes de rua é visto como “alimentar futuro bandido”, pois, afinal, a idéia que 

parece predominar na sociedade brasileira contemporânea é que as crianças e 

adolescentes estão nas ruas porque querem. 

A sociedade parece esquecer que essas crianças e adolescentes de rua vivem num 

momento de conjuntura histórica, em que a existência insistente de crianças e 

adolescentes nas ruas dos centros urbanos do Brasil, reflete condições político e 

sócio-econômicas precárias nas quais vive o Brasil, não se constituindo, portanto, 

obras do acaso. Paradoxalmente, esta sociedade procura mantê-los e, ao mesmo 

tempo, também tenta acabar com este problema social, procurando eximir-se da 
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culpa, da sensação ruim de andar pelas ruas e ver o que acontece com a infância do 

Brasil. (KRAMER,1993) 

 

Desde o Brasil colônia, a infância resiste nas ruas, infringe normas, resiste, insiste 

em viver, em ser sendo, se mostra para aqueles que não as querem ver/ sentir, e 

apesar de tudo, transmite esperança, lutam a cada minuto por sua sobrevivência e 

expõem pelos seus corpos toda a miséria do país. São resistentes, resilientes, mas 

só se deixam derrotar quando sucumbem a morte. E, a todo o momento, inventam e 

reinventam modos de ser sendo (sobre)viventes, de uma forma que parece pré-

concebida, marcada, como se fosse um “destino” que os persegue. 

 

A história das crianças e adolescentes em situação de rua do Brasil se funde e se 

confunde com a história da pobreza do país, da desigualdade social, ora velada, ora 

revelada pela multiplicação das favelas a cada dia. 

 

As crianças e adolescentes em situação de rua não pertencem às famílias de classe 

alta ou média, mas pertencem à famílias de miseráveis , e ganham as ruas para 

sobreviver, são frutos da perversa desigualdade social, que assombra as famílias 

empobrecidas cotidianamente. 

 

Das senzalas às ruas, os “filhos de Zumbi” como nos diz Leite (2001, p.57), seguem 

suas vidas resistindo nos quilombos, que ganham espaço debaixo das marquises, 

debaixo das pontes, nas calçadas.  Na condição de vítima impotente, mas ao 

mesmo tempo onipresente, pois está cada vez mais em todo lugar, fazendo-se ver, 

ocupando uma posição sócio-histórica que ainda há de ser muito pensada, 

repensada e escrita. 

 

 

4.4 AS SUBJETIVIDADES DE SER SENDO SI MESMO NO COTIDIANO DO 

MUNDO 

 

Sacristan (2005, p. 27) diz que no mundo cotidiano contemporâneo, as imagens 

sociais criadas sobre os menores são criadas e reproduzidas dentro dos âmbitos 

das relações sociais familiares e escolares. Ele aponta a imprecisão sobre o que é 
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ser “menor”, de acordo com as realidades dos adultos e direciona como uma fonte 

de equívoco o fato de que “menores” e alunos são sujeitos reais, vistos como reflexo 

da bagagem cultural a partir da qual os adultos compreendem-nos, isto, é a partir 

das categorias que foram e são variadas, ou seja, a criança é vista e pensada 

sempre a partir do adulto e da visão que este tem de mundo que nem sempre 

coincide com a visão de mundo da criança. Essa visão equivocada do adulto do que 

é ser criança talvez leve a erros na hora de pensar políticas publicas que venham a 

atendê-las.  

 

Assim, parece, que a criança é um ser sendo em distorção e impedida de ser si 

mesma no cotidiano do mundo (ser criança mesma), impossibilitada de escutar sua 

própria voz, em outros discursos identitários (linguagem de si). Os adultos - e o 

impacto deles no desenvolvimento/aprendizagem das crianças e dos adolescentes - 

inventam e produzem adjetivações. As adjetivações dos adultos não correspondem 

necessariamente ao ser sendo do outro (menino). Trata-se de um ideário 

(imaginário) que por sua vez se cristalizará numa produção incessante de 

Representações Sociais acerca de todas as crianças, aqui neste estudo pensa-se 

nas crianças e adolescentes em situação de rua, permeados pela ideologia 

dominante e o neoliberalismo segundo o olhar sentido dos adultos. 

 

O termo “menor” surgiu, no contexto da sociedade brasileira, justamente para indicar 

um trato diferenciado para com as crianças e, por outro lado, para legitimar o poder 

do Estado sobre aqueles que se encontravam em situação de abandono e 

marginalidade. Esse termo vem carregado de inúmeros significados, indicando os 

estigmas lançados sobre aqueles que se encontram tutelados, marginalizados e 

inadaptados ao modelo burguês de criança (ARAÚJO, 1996). Esse termo felizmente 

foi retirado do texto da Constituição de 1988 (anexo 8). 

 

Que criança real é esta que a escola formal não consegue alcançar?  O problema 

estaria no fato das visões equivocadas dos adultos (que legitimam a hegemonia)? A 

escola construída para uma criança que não existe (pois não a escuta)? Seria este o 

motivo da mesma ser deixada/abandonada pelas crianças e adolescentes que estão 

nas ruas (reproduzindo assim o abandono sentido, de sua afecção)?  
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Esses seres humanos que vivenciam esta situação de rua - em quase sua totalidade 

- já passaram pela escola formal e nela não conseguiram ficar. Jesus (2004) fala da 

necessidade que a escola tem, como organização, de repensar a sua função 

curricular, bem como a sua forma de gestão. Também destaca a urgência em refletir 

e (re)significar suas formas de aprendizagem a partir das inovações metodológicas e 

didáticas na organização das turmas, dos tempos e dos espaços da escola, com 

vistas a atender crianças e jovens provenientes de culturas cada vez mais 

diversificadas, nas complexas sociedades atuais. A escola que não cumpre essas 

tarefas - que dela se espera - produzirá meninos, que dela escapam, alguns 

terminam por encontrar na rua, uma ampla e descontrolada “sala de aula”, um outro 

espaço - que provoca, evoca e ensina. Eles aprendem. Nesse contexto, necessita-

se de uma escola escuta(dor)a das crianças e dos adolescentes, para a partir daí re-

significar sua existência e relevância social. 

 

As crianças e adolescentes em situação de rua vivenciam o resultado do vazio 

educacional, do qual eles apreendem uma escola sem sentido, imersa em um 

pasmo pedagógico. Criou-se um mito que mistura verdade e fantasia e poucos 

conseguem compreender, tratando-se de uma complexidade que precisa de 

descomplicação. Um mito (que se concretiza) que coloca as razões do fracasso, das 

Políticas Públicas, por exemplo, nas crianças e adolescentes, gerando uma culpa 

que desvalia, desprotege, humilha, impede. Esse mito se fortalece cada vez mais, 

como resultado do silêncio do Poder Público no que se refere à implantação das 

medidas sócio-educativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, pela 

própria Constituição de 1988 e Declaração de Salamanca - do qual o país é um dos 

signatários. Uma política pública de inclusão social e econômica  que não se efetiva, 

pode ser definida como diz Sawaia et al. (2001), como cínica, que maquia a 

exclusão e produz descrença em relação a essas mesmas políticas. Daí a 

importância da criação de novas políticas para a construção de novas 

subjetividades, políticas voltadas para as minorias que lutaram e que, dessas 

políticas e projetos esperam resultados.  

 

Por isso é importante, dentre outras coisas, existirem Projetos Sociais e 

Educacionais (ou sócio-educacionais) que permitam que esses meninos se sintam 

aceitos, integrados e tenham liberdade para falar, indagar, questionar, reivindicar 
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(LEITE, 2001, p 66). A partir desse momento, a escola deve refletir sobre si mesma 

e no que ela anda inventando de rejeição e impedimento, desvelando-se uma 

“escola reflexiva” como diz Alarcão (apud JESUS, 2004, p.94). Conforme Pinel 

(2005), uma escola reflexiva “[...] produz sujeitos capazes de apreenderem o 

significado do experienciado no seu cotidiano” (p. 03). 

 

Para Carrara (1999) as crianças e adolescentes que residem nas ruas são rotuladas 

(de maneira até certo ponto pejorativa) ao serem chamada de “menor”, pois com o 

tempo esse termo (oralizado) passou a significar o mesmo que o sujeito na rua ou 

de rua. O fato é que a própria linguagem tem o poder de impor uma percepção de 

pessoa e de mundo, por exemplo. Já o termo criança refere-se aos meninos de 

outras classes sociais, mais abastadas. Nesse sentido a escola pretende corrigir 

esse menor (treiná-lo), tornando-o adaptado aos ditames institucionais, como se ela 

– a escola – fosse a única verdade, a absoluta etc., aquela instituição - que pela 

arrogância - não escuta e nem se (re)inventa.  

 

As crianças e adolescentes resistem o quanto podem, desejando ver e sentir seus 

projetos de vida serem reconhecidos e considerados nos currículos. Essas crianças 

são vistas como menores - menos quê - como não sujeitos de si no cotidiano do 

mundo. Os menores são considerados pela instituição escolar como capazes de 

serem submetidos, caso contrário, serão considerados incorrigíveis.  Nesse sentido 

temos que nos referir mesmo a esse termo “menor”, uma palavra não mais 

recomendada e extinta da carta magna. Ao longo do tempo, “menor” passou de 

substantivo para adjetivo, referindo-se à qualidade de pequenos e pequenas 

empobrecidos e com outros estigmas. 

 

Ainda segundo Carrara (1999), menor é também uma metonímia, porque toma a 

idade da pessoa como a pessoa por inteiro, ou seja, à parte do todo. Chamar 

alguém de menor, segundo ela, reduz a totalidade sobre essa pessoa: sexo, cor de 

pele, condição social, sua história. Isso retira os estilos de aprendizagem dos 

meninos, os despersonaliza (ou tenta isso). É uma tentativa de produzir uma 

subjetividade de ser inferior e humilhado. Como afirma Reich (apud PINEL, 2003, p. 

06) “um Zé Ninguém, que carece ser escutado, mas não o escutam”. 
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Alguns sociólogos apontam para a diversidade do que se considera, hoje, no Brasil, 

“menino de rua”. Há pelo menos, três categorias que emergem dessa experiência:  

 

I - O menino que vai às ruas para realizar algum trabalho e volta toda noite para 

casa e para sua família; 

 

II - O menino que vive nas ruas, sem elo contínuo com a família, mas que mantém 

com ela ainda algum contato; e 

 

III - O menino que está completamente nas ruas, sendo que já perdeu esses 

vínculos familiares (mais clássicos) e luta do modo como lhe é possível para viver ou 

sobre(viver) – por meio das mais diversas táticas para burlar o sistema excludente e 

opressor - realizando com freqüência roubos, assaltos, usando drogas, mas ainda 

assim, mostrando suas inventividades de (sobre)viver. 

 

A situação das crianças e adolescentes em situação de rua se assemelha a uma ilha 

cercada de omissões por todos os lados, abrigando o sentimento de ficar à deriva, 

uma soltura não pedida, um clamor de cuidados etc. A criança e o adolescente de 

rua estão sem um porto seguro - social e historicamente representado, no ocidente, 

pela casa e pela família. Estas crianças e adolescentes encontram-se sem família, 

sem escola, sem sua comunidade de origem: desmamados de seio e do afeto que a 

amamentação envolve.  Na maioria dos casos, a única política pública que aparece, 

infelizmente, é a segurança pública feita pelo policiamento ostensivo e agressivo. 

 

Os meninos trabalhadores ou “crianças e adolescentes na rua”, fazem da rua o 

espaço do seu sustento e muitas vezes de suas famílias, através de algumas 

ocupações mais ou menos “estáveis”, pelas quais estabelecem relações de trabalho. 

A organização dessas crianças e adolescentes difere claramente daquelas 

chamadas “meninos de rua”. Estabelecem entre si os limites territoriais onde cada 

um tem “seu ponto” de trabalho, especialmente os vigias e lavadores de carro. Tudo 

numa organização mais complexa. Nesses territórios as regras são claras e a 

organização do trabalho explícita (OLIVEIRA, 2001, p 153), mas sempre 

incomoda(dor)a do social.  
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As crianças e adolescentes que utilizam as ruas para o trabalho estabelecem uma 

relação significativa com a instituição, muitos deles freqüentam a escola formal, 

embora este sonho vá se tornando cada vez mais distante. No que se refere ao uso 

ou abuso de entorpecentes, a droga pode até ser utilizada em menor ou maior 

escala, mas independente do uso ou não, o fato é que essas crianças e 

adolescentes são vistos de forma diferenciada pela comunidade e pelos policiais, 

estando expostos a todas as situações de violência e exploração acarretadas pela 

repressão policial ao uso e tráfico de entorpecentes.  

 

O retorno cotidiano à família vai sendo dificultado para alguns desses menores, 

sobretudo, quando o ganho não é suficiente. Os laços familiares vão enfraquecendo 

e muitos deles começam a ter, no bando, novos enlaçamentos, novas conjecturas 

vinculares de sentido. A rua proporciona a vivência de outros tipos de famílias, 

arranjos de formas de sobrevivência. Estando na rua o menor tem seu destino 

traçado (OLIVEIRA, 2001). A rua tem - metaforicamente - sulcos e rugas capazes de 

produzir encontros e desencontros, aprendizagem que faz crescer ou descrever, 

amores ou desamores, vontade de viver ou de morrer, “palas” significativas acerca 

de tudo que há (uma espécie de Paidéia) ou não (um silêncio sepulcral ou prenhe de 

sentidos). 

 

Nas ruas observa-se um número maior de meninos se comparados ao de meninas.  

Poucas meninas se lançam no caminho entre a casa e a rua, e as que o fazem são 

vítimas de um preconceito muito maior que o preconceito sofrido pelos meninos. A 

este respeito, Carrara (1999, p. 56) afirma que as meninas são vítimas de um 

preconceito muito maior, principalmente, devido ao estigma de prostituta que 

carregam. PINEL (1989, p. 4) detectou que as meninas eram pouco detidas, por 

serem “protegidas” por agentes que deveriam de fato protegê-las, mas terminavam 

usando-as sexualmente. 

 

As crianças e adolescentes em situação de rua, paradoxalmente, são ao mesmo 

tempo invisíveis e onipresentes, invisíveis se tornam tanto aos governos quanto à 

sociedade, uma vez que ambos insistem em ignorar o problema. Para sociedade, 

essas crianças, os menores de rua fazem parte do cenário da cidade assim como as 

arvores, os bancos das praças, pombos; essa invisibilidade, ao mesmo tempo, que 
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os nega lhe dá a onipresença, pois ocupam cada dia mais espaço e, invisíveis ou 

não, resistem em todo lugar. 

 
4.5 GENTE EMPOBRECIDA E MARGINALIZADA NO COTIDIANO DO MUNDO 

 
Não convém analisar o fenômeno crianças e adolescentes em situação de rua, sem 

voltar o olhar sentido para a desigualdade e a pobreza. Nas ruas encontram-se 

apenas as crianças e adolescentes empobrecidos, porta(dores) de subjetividades de 

resistências e  resiliências.  

 

São pessoas (“gentes”) empobrecidas. A pobreza, a falta de recursos, o afastamento 

das condições mínimas para a manutenção de sua existência entre seus pares,  são 

situações experienciais negativas que, de maneira cruel e geral (mas não 

determinante), destroçam seus modos de ser sendo. As ruas ganham vida com 

esses meninos e essas meninas, mesmo que não se possa crer nisso. Basta olhar 

sentindo cada expressão verbal e não verbal. Uma vontade de viver custe o que 

custar. Uma disposição para aprender.  
 
Eu vi o menino correndo 
Eu vi o tempo 
Girando ao redor do caminho daquele menino 
Eu pus os meus pés no riacho 
E acho que nunca os tirei 
O sol que ainda brilha na estrada e eu nunca passei. 
(VELOSO, 2005). 
                                                              

 

Vendo um menino correndo de perseguições (de policiais, dos colegas, dos pais), os 

educadores escolares não compreendem como esse corpo em jogo de vida não seja 

capaz de apreender as razões ensinadas na escola. Será que as escolas transmitem 

tais razões encarnadas, tal como são suas vidas? Serão as ruas melhores  que as 

famílias? “Serão as estrelas suas protetoras?” Perguntou Quarto (2002, p. 02), na 

sua poética capixaba, onde destaca, de modo sensível, que a lua é madrinha desses 

meninos. 

 
Por isso esta estranha força (no ar). 
Por isso que eu canto não posso parar 
Por isso essa voz... essa voz... 
Tamanha. 
(VELOSO, 2005). 
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Neste sentido, aproximando a ciência da poesia, Escorel (1999, p.24 - 26) diz que 

termos tais como pobreza relativa e desigualdade, significam falta de recursos ou de 

consumo em relação a padrões usuais ou aprovados do que é considerado 

essencial pela sociedade. A pobreza absoluta significa não ter acesso aos bens e 

serviços essenciais, é o afastamento de um mínimo necessário à manutenção da 

sobrevivência física de um individuo. O menino não tem condições mínimas para 

estar sendo de maneira digna, social e historicamente reconhecido como tal. Assim, 

a construção da subjetividade dos modos de ser sendo sofre enorme impacto diante 

da miséria e desproteção social, pois estas terminam por significar este modo de ser 

sendo. Há resistentes , resilientes, mas há pessoas que se entregam ao desamparo!  

 

A desigualdade social tem sido uma das características predominantes no 

desenvolvimento histórico do Brasil, prossegue Escorel (1999, p. 24). Isso ocorre 

mesmo considerando apenas o período republicano brasileiro. A desigualdade social 

seja, no âmbito urbano ou rural, nunca foi superada e o desenvolvimento industrial 

concentrador de renda não conseguiu relegar tal desigualdade histórica ao passado, 

diz o cientista. 

 

Os grupos sem vínculos com o mundo oficial e da cidadania, bem como aqueles que 

não tem direito a ter direitos e cujas potencialidades humanas encontram-se 

limitadas à luta pela sobrevivência, não interessam a ninguém, tampouco ao Estado. 

São supérfluos e desnecessários à vida social, são descartáveis, e podem ser 

eliminados das mais diferentes formas, ostensivas ou opacas, que ninguém os 

reclamará, “Os pobres são aqueles que não têm nome, não tem rosto, não tem 

identidade, não têm interioridade, não têm vontade e são desprovidos de razão” 

(TELLES, 2001, p.42).  

 

Mais uma vez, aproximando a ciência da arte, recorre-se à poesia para ilustrar a 

vida dos que não tem direito a ter direitos. 

 
Eu não tenho nome , eu não tenho identidade 
Eu não tenho nem certeza se sou gente de verdade 
Eu sou o resto , o resto do mundo 
Eu sou mendigo , indigente,  indigesto, um vagabundo 
Eu não sou ninguém 
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Eu não sou registrado , eu não sou batizado 
Eu não sou civilizado , eu não sou filho do Senhor 
Eu não sou perdoado, mas também sou pecador 
Eu não sou computado, eu não sou consultado. 
Eu não sou vacinado, contribuinte eu não sou. 
Eu não sou comemorado, eu não sou considerado. 
Eu não sou empregado, eu não sou consumidor. 
Eu não sou amado eu não sou respeitado 
Eu não sou representado por ninguém, eu não sou apresentado a ninguém 
Eu não sou convidado por ninguém eu não posso ser visitado por ninguém 
Eu queria morar numa favela 
O meu sonho é morar numa favela. 
(GABRIEL, O pensador, 2004) 

         

Fazendo um esboço de análise hermenêutica desse texto de Gabriel (2004), 

associado ao de Veloso (2005), pode-se sugerir que a esperança de um (Força 

Estranha) e a desesperança do outro (O Resto do Mundo). Duas vozes em 

(con)vivência, em dois antagonismos complexos e híbridos, um limite entre as 

possibilidades e as impossibilidades (de um destino: favela). Para Veloso há uma 

memória a se guardar como modo de ser resiliente, enquanto para (Pensa-dor) só 

há o aqui e agora, o imediato, e ao mesmo tempo sonhos limitados pela própria 

realidade experienciada.  

 

Ser resiliente (PINEL, 2002; COLODETE, 2004; PINEL e PAIVA, 2005 etc.) é ser 

alguém que, profundamente ferido pelos acontecimentos, recuperar-se desse estado 

de choque. É claro que há dor, assim como ninguém é resiliente sempre. Resiliência 

é um estado ou reação positiva vivencial frente às vicissitudes. O sujeito age dentro 

de ações ativas. É um ser que nos seus modos de ser sendo si mesmo no cotidiano 

do mundo se opõe às desesperanças, tentando manter viva sua carne, seu espírito, 

seu estilo, sua vida afetiva e cognitiva etc. O ser da resiliência navega contra as 

ondas violentas e contrárias aos oprimidos. Na resilência o ser se coloca nos modos 

de ser aparecidos, como se denunciando do lugar da injustiça em que foi inserido e 

está sendo mantido. Nesse lugar/ tempo de ser sendo, ele se provoca (sendo um 

provocador), mostra a sangria, a alegria, os conhecimentos, as mandingas etc. Ele é 

o ser que vive a se metamorfosear (“positivanegativamente”).  

 

A complexidade desses seres é mais evidente, por estarem experienciando na carne 

viva e, por esse motivo, esses seres da resiliência produzem metamorfoses 

encarnadas (e não assépticas como latentemente fazem a classe média e 
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burguesa). Ao entrar na guerra usa armas e escudos, como todo herói. Muitas vezes 

se entrega (drogando-se, por exemplo) revelando cansaço e sofrimento, mas a 

insatisfação contra o inimigo desvelado permanece. Mas também não sucumbem, 

mesmo passando a viver sob a ditadura do medo. Essa subjetividade (medo) não 

pode ser negada nesse processo, ou o é, pelo viés da sobrevivência. Transforma-se 

e transforma a realidade (e ao seu redor: objetos, signos, amigos).  

 

As crianças e adolescentes em situação de rua são, na sua maioria, como que 

expulsos da idéia de humanidade, e de sua concretude. Propõe-se sua eliminação, é 

só consultar os jornais diários (anexo 9). A eliminação sistemática desses jovens 

(matando, mandando matar ou deixando morrer) não interpela responsabilidades 

públicas e sociais, sendo estas incapazes de indignar-se. A sobrevivência dessas 

crianças é uma preocupação exclusivamente individual dos meninos e meninas que 

vivem em situação de rua e de alguns membros da sociedade. Ela circunscreve a 

precariedade do presente e a ausência de um futuro, de uma perspectiva melhor: 

inclusiva.  

 

A exclusão social se caracteriza não só pela extrema privação material, mas, 

principalmente, porque essa mesma privação material “desqualifica” seu portador: 

Ele não tem e pode ousar Ser! Cabe então a sociedade impedir que essa lógica se 

perpetue. 

 

Esse ser desqualificado por não Ter - e ousar Ser - é subjetivado como o ser da 

falta. Logo esse ser sendo é no modo de ser sendo da não-cidadania (que é seu 

direito). O aparato social e econômico quer retirar seu sentido (de vida), um ser que 

não encontra amor. Surge então para esse ser resiliente uma espécie de um 

“quêfazer” e ele sequer consegue sofrer com dignidade, pois o sofrimento produzido 

não é seu (e o é), e não cabe encontrar sentido da vida aí, mas enfrentá-lo como 

em um trabalho amoroso. O amor - segundo Frankl (1991, p.29) - é o condutor de 

um trabalho (que exige uma razão encarnada), de um enfrentamento. O ato sentido 

de enfrentar pode ser considerado como um ofício de quem é constantemente 

submetido, e ao mesmo tempo impõe amor a si mesmo no mundo. Trata-se de uma 

espécie de noção ou sentimento de que sobreviver traz perspectiva de ser sendo 

melhor socialmente. 
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Mas a experiência negativa de exclusão, que afeta a subjetividade de amor a si 

mesmo, lhe retira a qualidade de cidadão, de brasileiro (nacional), de sujeito e de ser 

humano, de portador de desejos, vontades e interesses legítimos que o identificam e 

o diferenciam. A exclusão social significa, então, o não encontrar “nenhum lugar 

social”, o não pertencimento a nenhum topo social, uma existência limitada à 

sobrevivência singular (e plural) diária. A ausência de lugar envolve uma espécie de 

“anulação social”, uma diferença desumanizadora, que reveste seu cotidiano com 

um misto de indiferença e hostilidade (ESCOREL, 1999, p. 81). É certo que no 

cotidiano há reações, há oposições e aproveitamento de brechas, mas aqui se está 

a falar do sistema econômico injusto que predomina na sociedade brasileira 

contemporânea e seus impactos tanto no nível macro quanto ao nível das 

singularidades.  

 

Telles (2001, p. 127), descreve o processo de exclusão social, dizendo que nele 

existem os direitos que recriam desigualdades. Aos pobres resta o espaço da 

assistência social, cujo objetivo não é elevar condições de vida, mas minorar a 

desgraça e ajudar a sobreviver na miséria. Esse é o lugar dos não-direitos e da não 

cidadania diz o autor. É o lugar no qual a pobreza vira “carência”, a justiça se 

transforma em caridade e os direitos em ajuda, a que o indivíduo tem acesso não 

por sua condição de cidadania, mas pela prova de que dela está excluído. 

 

Com problemas na família e alienados pelos serviços sociais, as crianças e os 

adolescentes muito pobres vêem seus laços com a sociedade cada vez mais 

enfraquecidos, e às vezes, difíceis de ser subjetivamente enfrentados. As crianças e 

adolescentes em situação de rua podem até “refletir” que a sociedade não se 

importa com eles - apesar de haver grupos (minorias) de oposição ao estabelecido 

pelo poder dominante. Enfraquecimento dos laços familiares e a falta de 

investimento social na vida dessas crianças e adolescentes terminam por se tornar 

motivos fortes para sua ida as ruas. 

 

Na rua, as crianças e adolescentes podem iniciar-se em um ciclo de situações 

instáveis e perigosas da/na vida. Em meio a situação de abandono, pautada pela 

insegurança e pela tragédia cotidiana de um viver sem expectativas de melhora. 
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Essa tragédia dos filhos de muitos pobres pode (ou não) produzir apreensões 

subjetivas de que o “outro” (estranho a mim, pois não é ser sendo do Ter) é uma 

espécie de filho de ninguém. Mas na rua, através dos enfrentamentos, eles tentam, 

diariamente escapar das condições humilhantes a que estão, a princípio, 

condenados a viver (OLIVEIRA, 2004, p. 49). Nessas tentativas, até bem sucedidas, 

é que se (des)vela ao olhar sentido do outro (comum; o homem da rua) que é gente 

e precisa de respeito e ajuda. 

 

As crianças e adolescentes em situação de rua fazem parte de uma “massa” de 

pessoas que sofrem e carecem de um sistema público de eficiência social. Mas 

mesmo sem ter o apoio social necessário existem, resistem, são resilientes. Estão à 

margem das regras formais, fazendo-se visíveis num mundo que os querem 

invisíveis. Sujeitos da fronteira, mostrando das sombras sua existência. As sombras 

permitem ver e sentir dela mesma, um sombreado, um corpo que ganha forma 

sentida. Um rabisco de uma criança é uma sombra de sentido, que quanto mais se 

esconde mais se revela a si mesma diante do olhar sentido do outro. Uma 

revela(ação) que provoca o cotidiano. Sombras no ar: sombrear o sentido, aquilo 

que escapa aos dedos da sociedade. 

 

A casa e seu significado psicossocial de segurança e porto seguro, aparece das 

sombras, num país onde nem todos têm casa, pelo menos os empobrecidos. Mas a 

casa - para ser casa - precisa da rua, que é seu complemento; mas, a casa não 

pode ser a própria rua. 

 

Damatta (2004, p. 23 - 31), diz que a Casa e a Rua se interagem e se completam 

num ciclo que é cumprido diariamente por homens, mulheres, velhos e crianças, 

ricos e pobres. Segundo ele, existe em nossa sociedade um sistema dividido em 

dois espaços sociais básicos: a casa e a rua. Um lugar público (rua). Um lugar 

privado (casa). Além de uns outros lugares híbridos, isto é, “públicosprivados”. 

 

A casa congrega uma rede complexa e fascinante de símbolos que são parte da 

cosmologia brasileira. Ela recorta o espaço amoroso onde a harmonia deve reinar 

sobre a confusão, a competição e a desordem, há o supremo reconhecimento 

pessoal, é a casa que acomoda nossos desejos, acalenta nossos sonhos. A casa 
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não é governada pelas leis escritas, tem uma referência mais sólida, a casa enfim, é 

a proteção da rua. 

 

Quando a rua é a “casa”, é preciso produzir daí um saber e um conhecimento que só 

se constrói com muita astúcia e inteligência. Entrar na lógica da rua impõe “de-

significar” inúmeros signos e valores. Uma lógica cuja circularidade apreende e 

captura o sujeito num excesso sem fim. Sobreviver, quando tudo aponta para a 

morte... o que não deixa de ser uma vivência traumática. É preciso criar do nada!  

 

Seguros de suas decisões, as crianças e adolescentes em situação de rua,  

parecendo onipotentes diante do enfrentamento dos perigos na rua, são os donos de 

seus destinos, feito ”adultos”, deixam assim os rastros de uma infância renegada. 

(OLIVEIRA, 2004, p. 29). 

 

O medo no cotidiano da rua tem uma dimensão concreta, começando pela 

necessidade de manter-se atento à própria preservação física. Na rua, o risco é 

sempre iminente, o que implica em uma espécie de tensão/atenção permanente.  

 

O lúdico também faz parte de seu cotidiano e ele não tem hora marcada para 

acontecer surge naturalmente nos jogos de bola, macaquinho e amarelinha, a praia, 

o parque, o passeio de ônibus, o cuidado com o coelhinho ganho de uma freguesa, 

o gato e o cachorro de rua que acompanham a turma e com quem dividem a 

comida... Para Graciani (1999, p 147) a criança de rua, brincando, afirma-se, 

constrói-se, revê-se no mundo, cria saber e conhecimento sobre seu universo, como 

ato de criação. No terreno da ludicidade são bruxos, magos, reinventando a 

realidade. 

 

Acerca do cotidiano nas ruas, Oliveira (2004, p. 50) afirma que as crianças de rua 

têm seu espaço privado em público. Elas não somente vivem e trabalham à vista do 

público, como também têm de exercer aí todas as suas atividades fisiológicas. Em 

público, eles comem, dormem, defecam, urinam, tomam banho, conversam, 

brincam, choram, adoecem e fazem amor, engravidam e tem seus filhos. 
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O cotidiano na rua também se constitui em prazer, apesar de ser difícil imaginar que 

em meio a um cotidiano de tanta exclusão possa existir prazer. Neste sentido, as 

crianças de rua constituem um complexo fenômeno sócio-psicológico. 

 

Os sujeitos dessa pesquisa, ou seja, as crianças e adolescentes em situação de rua 

vivem uma vida de tragédia, inocência e vitimização, em meio a momentos 

invejáveis de felicidade, de liberdade e de solidariedade grupal. Contra todas as 

probabilidades, elas ainda mostram competência, esperança e resistência para 

viver, sobreviver e ser sendo. Talvez a rotina das crianças nas ruas possa nos 

ensinar mais do que estejamos aptos a aprender (OLIVEIRA, 2004, p. 40). 

 

O espaço Rua é o local de movimento, pois a rua não é fixa, move-se como um rio, 

num fluxo de pessoas indiferenciadas e desconhecidas que se chama de povo e de 

massa. Em casa todos tem rosto (e alma); na rua, os indivíduos possuem apenas 

‘cara’ e corpos. A rua é o espaço da ‘massa’ que povoa as nossas cidades e que até 

hoje, remete à idéia de pobreza e exploração. 

 

É na rua que se dá a dura realidade da vida. O fluxo da vida, suas contradições e 

surpresas, pertence à rua, onde o tempo - medido pelo relógio, pelo calendário e 

pelas agendas - corre, voa e passa fazendo histórias não escritas. 

 

A rua compensa a casa e a casa equilibra a rua. No Brasil, casa e rua são como os 

dois lados de uma mesma moeda, o mundo ficaria sem sentido sem o contraste 

casa e rua. 

 

Mas porque as crianças migram de casa e vão para as ruas?  Para Oliveira (2004, 

p.42) uma causa óbvia é a pobreza. Mas enquanto essa é uma resposta simples e 

geral, outros fenômenos parecem contribuir para a incidência de crianças nas ruas. 

A negligência social representada pela falta de políticas sociais adequadas é uma 

dessas causas. Há ainda a influência do tráfico de drogas, pois esse se tornou, na 

prática, uma opção viável de sobrevivência na periferia, onde o desemprego é alto e 

a presença do Estado é mínima ou desastrosa e a miséria epidêmica.  
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Por outro lado, há ainda a atração, o fascínio da rua. Para uma criança ativa e 

inteligente, muitas vezes a rua se oferece como alternativa melhor, quando 

comparada com a possibilidade de uma vida vazia, monótona e caracterizada pela 

presença de instituições incompetentes e situações humilhantes. Segundo Oliveira 

(2004, p. 55) o entendimento desses fenômenos é necessário para que se possa 

intervir sobre o fluxo contínuo de crianças submetidas às forças que as puxam e 

empurram para as ruas. 

 

Oliveira (2004, p. 34-38) fala da rua como o palco que dá consistência à trajetória 

diferenciada dos meninos e meninas que nela vivem, provocada pela inversão 

básica: ter a rua como casa e, mais especialmente, enquanto lugar que acolhe os 

efeitos do sujeito, que neste palco faz atuações. 

 

A rua marcada pelo barulho, pela dispersão, imprevisibilidade, ganha uma lógica e 

um conjunto de leis enlouquecidas. Ao contrário do que muitos acreditam, a rua dá 

“desrazão” ao principio do prazer. É o coração da pulsão de morte. Ela se 

transforma no palco das realizações fantasmáticas do sujeito.  

 

Na rua são depositadas as perdas causadas pelas exclusões sucessivas e, no seu 

oco, a ausência ou precariedade dos dispositivos de proteção à vida, construídos 

pela cultura ao longo do tempo: a lei, a garantia de direitos e deveres, a ciência, a 

saúde, lazer, trabalho, arte... A rua passa a se constituir na instituição dos excluídos, 

criada pela sociedade no terreno baldio da cidadania (Oliveira, 2004, p.51). 

 

A Educação (Social) de rua (pré)ocupa-se com “(...) esses sujeitos na sua 

existencialidade no contexto sócio-histórico propondo - muitas vezes - (re)inventar 

junto deles, projetos de vida” (PINEL, 2006, p. 1). 

 

 

4.4  DE ONDE VEM A PEDAGOGIA SOCIAL (DE RUA)? 

 
   Debaixo do barro do chão da pista onde se dança 
   Suspira uma sustança sustentada por um sopro divino 
   Que sobe pelos pés da gente e de repente se lança 
   Pela sanfona afora até o coração do menino. 
   (GIL, 2005) 
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4.4.1  A teoria e a prática  
 

Os pedagogos ou educadores sociais de rua são artistas, mesmo porque muito falta 

a produzir nessa seara da Educação Não Escolar. De modo (co)move(dor), pode-se 

imaginar pastores da noite, que consideram a lanterna  ou a luz que vem dos faróis 

dos carros ou dos postes estáticos nas ruas esclarece(dor)as, mas que ao mesmo 

tempo permitem ensinos e aprendizagens nas oporturnidades, nas sombras... Toca-

se a vida vivida para que o currículo real (e oculto) apareça de sentido. Toca-se 

metafóricas músicas que sobem pelos pés e alma no coração de si e do menino. É 

como se do cosmo irradiasse uma forte energia que se transforma tudo em novas 

possibilidades de ser sendo no cotidiano do mundo. É o chão de poesia e 

pedagogia. De onde vem essa força estranha de ser sendo pedagogo ou educador 

social (de rua)?  

 

A pedagogia social é uma disciplina pedagógica ou se preferirem, uma das ciências 

da educação. Isto quer dizer que o que chamamos pedagogia social, pertence à 

ordem do conhecimento, dos discursos. A pedagogia social é, pois, um conjunto de 

saberes, sejam teóricos, técnicos, “experienciais”, descritivos ou normativos, mas 

saberes que tratam de um objeto determinado. Este objeto é o que se chama de 

educação social. A educação social pertence, portanto, à ordem das práticas, 

processos e fenômenos: quer dizer a ordem da “realidade educativa”. 

 

Na expressão educação social, o adjetivo está indicando que se está diante de um 

tipo ou de uma classe de educação, que se está diante de uma parcela do universo 

de educação. Localizar e delimitar essa parcela que acolhe a todos os fenômenos 

que se rotula como educação social, limitaria o objeto da pedagogia social, com o 

qual se teria resolvido o problema da conceituação da mesma (TRILLA, 2003, p.16). 
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Para Trilla (2003, p.23) o simples fato de usarmos a expressão Pedagogia Social faz 

com que seu significado perca força, seja reduzido e limitado. Para o educador 

social os contextos sociais na realidade são “contextos educativos não escolares”. 

Esse profissional ocupa-se da educação social enquanto intervenção que se produz 

em espaços não escolares, ou não formais, fugindo assim do limite institucional, 

tendo como seus destinatários privilegiados indivíduos em situação de conflito 

social. 

Quando se pensa em novos âmbitos da educação social, Petrus (2003, p. 121) fala 

que a educação é algo que vai muito além da influência do sistema escolar. A escola 

é possivelmente, a mais importante instituição criada pelo homem moderno, mas 

deve ser repensada e adaptada às novas necessidades do mundo de hoje. Para ele 

a educação é além de instrução, aquisição de competências sociais, é participação 

social. Logo, podemos perceber que a educação rompe os limites institucionais se 

fazendo uma função de toda sociedade. 

 

De acordo com Petrus (2003, p. 141-152) muitas das ações educativas escolares e 

sociais dirigidas aos cidadãos procedentes de outras culturas são de resultados 

duvidosos porque, normalmente a construção da identidade se origina a partir das 

relações de poder.  

 

Se o ser humano não se apropria de sua identidade, mas limita-se a recebê-la 

pronta do “outro”, do exterior, a educação social não pode permanecer à margem de 

tão perversa lógica, à medida que se propõe a ser uma intervenção educativa 

respeitosa com a identidade dos educandos, a educação social não deve contemplar 

a identidade legitimadora, introduzida pelas instituições dominantes. 

 

Não se pode reduzir a educação a educação escolar, fazer isso é limitar a realidade, 

e limitar a realidade pode ser mais perigoso, mais danoso que não vê-la; o educador 

social sabe bem disso e por isso se propõe a outro tipo de educação que não é a 

escolar. Para Petrus (2003), ocorreu na educação o que poderíamos denominar o 

rapto da cultura educativa por parte da cultura escolar, em suma reduzir a educação 

à instituição escolar é pedagogicamente incorreto. 
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Pinel (2000, p. 346) nos diz que a Educação de rua está a serviço da vida. A pessoa 

começa a escutar a vida perguntando-lhe pelo sentido. Novas dimensões e 

significados emergem. A educação de rua não tem nenhum estatuto pedagógico 

esboçado e muito menos pronto. A educação acontece nos enigmas das ruas, dos 

passantes, dos que fazem dela seu ganha pão.  

 

Para Graciani (1999, p. 173), a Pedagogia Social de Rua é parte das mudanças 

paradigmáticas contemporâneas da educação, a crise de credibilidade geral implica 

uma crise específica no campo de conhecimentos da Educação em todas as 

perspectivas de ensino escolar, no sentido de revisão, redimensionamento e 

requalificação da escola e da sociedade na qual ela se insere.  

 

Todos esses desafios inquietadores pressupõem uma tomada de posição e de 

consciência de uma nova proposta de Educação: engajada em minorar, não só os 

problemas da escola, como também, viabilizando alternativas às questões mais 

abrangentes impostas pela complexidade conjuntural; pensando também e, 

principalmente, nos excluídos da escola como população crescente e diferenciada, 

como são as crianças e adolescentes em situação de rua. 

 

A pedagogia social de rua se propõe então a ser uma forma de resistência política, 

que vai além de uma postura existencial, na tradução de uma complexa metáfora 

social. A pedagogia social se propõe então, a estar mais próximo da realidade 

educativa do educando, valorizando suas experiências singulares e sua cultura. O 

que é prioritário são os atores emergentes, as crianças e adolescentes de rua, por 

meio de suas representações ou categorias de pensamento, de seus 

comportamentos, atitudes, valores e regras sociais (GRACIANI, 1999, p.191 - 204).  

 

 

4.4.2 - O pedagogo social (de rua) 
 

Pinel (2000, p. 43) diz que na prática pedagógica, o educador (e ou pedagogo ou 

psicopedagogo) de rua envolve-se existencialmente e, ao mesmo tempo, reflete 

acerca de seu pensar/agir a educação. Segundo ele isso se desvela pelo exercício 

de apreensão do sentido (distanciamento reflexivo) no ato sentido do ofício. O 
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educador está aberto à vida, não está preso aos conteúdos, nem temem fugir ao que 

é proposto, pois “[...] está ciente que seu sentido vem metaforicamente de baixo da 

terra do chão, como na canção de Gil” (PINEL; PAIVA, 2005, p. 01). 

 

O Educador revela sua alteridade ao cuidar do outro. O cuidado é o fenômeno 

estruturante de nossa existência. Cuidar é também se aproximar empaticamente do 

outro, e mesmo de nós, toda possibilidade de ser, diz Pinel (2000, p. 43). O 

educador deve se aproximar empaticamente do outro ou aproximar o outro e si 

mesmo – de toda possibilidade de ser. 

 

Essa figura do educador de rua surge num contexto de excludência como a figura 

presente e amiga, que se solidariza e se compromete com as crianças e 

adolescentes na rua, propondo-se a retomada de sua humanização, resgatando sua 

força organizacional enquanto categorias marginalizadas e exploradas (FREIRE, 

1988, p. 12). Seu espaço, entretanto, é pautado pela incerteza do encontro, pois daí 

é que se mostra o aqui-agora superficial, e ao mesmo tempo, são nesses sulcos (ou 

rugas) - rua prenhe de ser sendo dos meninos e meninas de rua - que tudo de 

possível (será?) pode ser descoberto, destampado, desvelado.  

 

Pinel (2003, p. 9) fala que para a população oprimida, com necessidades especiais 

na área de educação, existem educadores (heróis da resistência, heróis do 

enfrentamento, heróis da resiliência, heróis do cotidiano de seu povo etc) os quais, 

por meio de micro-ações (sentir-pensar-agir a educação especial e a 

psicopedagogia), pontuam quão “otimistas trágicos”, diante das dificuldades, são ao 

enfrentarem os revezes, as adversidades, os sofrimentos, as angústias, os tapas na 

cara que “levam” sempre de cabeça erguida, na condição humana do ser em ser 

resistentes e que continuam lutando pela “causa” que abraçaram que é a de ser 

educador de rua e mostram aí o “quão belo” é cuidar.  

 

O Educador trabalha com afeto - sempre indissociável ao cognitivo - produzindo ou 

inventando o que já se denominou de razão encarnada (de sentido), sempre 

acompanhado pelo afeto e pela dor. Entre extremos encontram-se inúmeras 

tonalidades, intensidades de afetos que podem ser vagos, difíceis de nomear ou 
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discriminar. É nesse campo difícil que o educador de rua se encontra, trabalhando 

ao mesmo tempo o prazer e a dor de ser educa(dor). 

 

Lira (2005, p. 30) faz os seguintes questionamentos: quem deve ser este educador? 

Qual o seu perfil? Como deve ser selecionado? Qual seria a melhor qualificação 

técnica e experiência de vida e profissional?  

 

As propostas - inventadas de acordo com as realidades vividas - de recrutar e 

selecionar educadores sociais (de rua) tem sido muito complexas. As propostas são 

sempre planos e projetos, e quase nunca se referem ao educador real, esse que se 

encontra no cotidiano do ofício. Alves (2001, p.18) já traduzia poeticamente um 

desses projetos (e que é o sonhado). Para esse pedagogo e psicanalista (e escritor) 

não se necessita gerenciar (administrar) esse profissional, mas de acordá-lo.  

  
E para acordá-lo, uma experiência de amor é necessária. ‘E qual a receita 
para a experiência de amor, de paixão? Como se administram tais coisas? 
Que programas as constroem?’ E aí eu tenho de ficar em silêncio, porque 
não tenho resposta alguma (ALVES apud LIRA, 2005; p. 01). 

 

Essa experiência da qual Rubem Alves - ao nosso sentido - está a se referir, 

encontra-se na disposição do educador em acompanhar o sujeito (que deveria ser 

de si no mundo) nas suas andanças pelas ruas das cidades, pelos cantos 

(materialmente empobrecidos) de sua casa. 

 

Os educadores de rua trabalham com a cotidianidade da rua. A compreensão dessa 

cotidianidade é para Freire (1988, p. 8) de uma enorme importância para o 

educador, porque é dentro dela que se constituem as resistências dos oprimidos. 

Quando se trabalha na rua se vai à condição de quem emerge da cotidianidade, é 

como se estivesse submerso nela, o tentar emergir é ao mesmo tempo tentar 

compreender e como nos diz Freire (1988, p. 12): compreender para perguntar, para 

poder entender, e perguntar sobre a cotidianidade. É como se esse fosse o ponto de 

partida para os educadores . 

 

Nesse cotidiano aparecem os modos de ser sendo (de todos no mundo) em lidar 

com os aspectos jurídicos formalizados e ao mesmo tempo - esse cotidiano mesmo - 
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apresenta mais regras e normas, novos modos jurídicos que clamam por serem 

iluminados e mostrados. Uma justiça oficial, uma justiça cotidiana. Uma imbricação 

de uma com a outra.  

 

Cappi (2000, p. 50) nos fala que considerar o educando como sujeito de direito 

dentro de um projeto de cunho pedagógico e político significa em primeiro lugar, 

encarar o desafio de efetivar princípios e normas estatais legitimamente 

conquistados, notadamente os contidos na constituição Brasileira e no Estatuto da 

Criança e do Adolescente.  

 

A Constituição Federal prevê, como um dos objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil, a erradicação da pobreza e da marginalização. Contudo se os 

governantes não se empenham para cumprir a norma constitucional, não serão 

submetidos a uma sanção formal, talvez devido a este fato pouco se tem feito no 

sentido de se fazer cumprir a Constituição Federal ou o Estatuto da Criança e do 

Adolescente. O Brasil é o país da alegria, do samba e da paixão pelo futebol, é 

também um país onde existem leis que não “pegam”, como se o ordenamento 

jurídico não fosse dotado de coercibilidade.  

 

Como profissional do direito e educador social, concebe-se o direito a ter direitos 

como algo que deveria ser inerente à condição humana. 

 

A educação, portanto, surge como um importante espaço para promoção do “sujeito 

de direito”, nas práticas educativas de rua o que se visa em primeiro lugar é o 

reconhecimento como pessoa da criança e do adolescente que nela se encontra. 

Reconhecimento da criança como um ser “sendo” de relação, digno de atenção, de 

escuta incondicional pelo simples e complexo fato de ser gente. 

 

As crianças e adolescentes que estão nas ruas, apesar de desempenharem o papel 

de não cidadão distantes de seus direitos garantidos pelas normas jurídicas 

emanadas do Estado, são praticantes de Direito não Estatal. Essas Crianças vivem 

um pluralismo jurídico (coexistência de mais de um tipo de ordenamento jurídico) no 

seio do Direito Estatal, de acordo com as necessidades de seu grupo nas ruas, é um 

Direito informal, paralelo, reconhecido somente pelos seus pares. No grupo rua 
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existem regras, comportamentos e sanções que não devem ser ignoradas por 

aqueles que se propõem a trabalhar com educação de rua, não se pode esquecer 

que o direito do Estado constitui, apenas e tão somente, uma pequena parte da 

experiência jurídica.  

 

Em relação ao Brasil, as pesquisas mais conhecidas sobre esse fenômeno chamado 

“pluralismo Jurídico são as de Boaventura de Sousa Santos (2004). Este autor 

estudou, aplicando métodos de observação participante, o direito informal das 

favelas do Rio de janeiro nos anos 70” (Sabadell 2002). 

 

Na verdade o educador quando sai as ruas passa a ser também um estudioso de 

um sistema jurídico elaborado nas ruas. Esse sistema surge exatamente pelo fato do 

Direito Estatal não gozar de um consenso popular, e por razões históricas 

permanece ineficaz na prática sendo, na maioria das vezes, um direito “no papel”. 

Devido a estes fatos, hoje o Estado não se apresenta mais como única fonte de 

direito em vigor. O pluralismo jurídico surge então como uma tática, como uma 

maneira própria dos grupos socialmente discriminados sobreviverem no espaço que 

lhes foi reservado de não cidadãos, excluídos economicamente, desprovidos dos 

direitos sociais Estatais. 
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5 AUTORES SIGNIFICATIVOS E CATEGORIAS 
 

Nesse capítulo pretendemos não apenas mostrar (e descrever) as categorias com 

as quais trabalharemos, mas também subverter a ordem acadêmica, provocando-a 

mesmo, pois realizamos uma pequena biografia de cada autor. Nossa meta é saber/ 

sentir de que lugar (humanidade) eles nos enunciam possibilidades de clarear e ou 

iluminar verdades. Um psicobiógrafo, segundo Pinel (2006) “pode se interessar em 

compreender uma teoria a partir dos teóricos” (p. 1). 

 
 

5.1 COMPARANDO OS AUTORES E AS CATEGORIAS ESCOLHIDAS 
 
Para analisar os dados, escolhemos intencionalmente o olhar sentido existencial 

como guia de compreensão dos modos de ser sendo si mesmo no cotidiano no 

mundo (PINEL, 2000; 2003; COLODETE, 2004) das crianças e adolescentes em 

situação de rua; preferencialmente, a relação educador/educando baseada no 

diálogo amoroso. Os autores escolhidos e suas categorias foram: 

 

Paulo Freire (1921-1997) e a Pedagogia do diálogo; Victor E. Frankl (1905-1997) e o 

Sentido da Vida, Michel de Certeau e as Resistências Cotidianas e  Hiran Pinel o 

Sentido dos modos de ser sendo si mesmo no cotidiano do mundo. 
 

Esses autores têm muitos pontos em comum e muitos olhares diferenciados 

também. Entretanto, temos que olhá-los de modo sentido nas suas produções 

mesmas, reconhecendo, outrossim, que eles representam  suas teorias. Mas essas 

são não lineares. E acima de tudo, possuem diferenças filosóficas. Contudo, 

podemos sentir sua abertura para as produções científicas no mundo. Eles parecem 

estar inseridos em um entre-lugar que daí são retirados para iluminar a trajetória 

dessa pesquisa. 

 

Em relação a esses teóricos que se tornaram as nossas principais referências, 

procuramos falar de suas teorias, do lugar de onde eles falam, bem como os 

aspectos que se revestem de importante significação para esta pesquisa.  
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Resgatamos um pouco de suas vidas pessoais, pois o lugar de onde falam assume 

importância essencial na construção de suas teorias.  Procuramos classificar os 

teóricos utilizados em categorias. 

 

Destacamos que vários outros teóricos também iluminaram este complexo estudo. 

Escolhemos os já citados acima, em decorrência do olhar no cotidiano, da 

experiência com educação popular não formal e de leituras acerca do sentido do ser; 

eles vieram à baila neste caminho não muito fácil de se trilhar que é o da pesquisa.  

 

Esclarecemos que a categoria inventada por Pinel (2003) ainda não se consolidou 

como teoria completa sendo, pois mais um fragmento original de um esboço de 

futura “teoria”. Entretanto, por ousadia científica (colaborando com sua 

consolidação), trabalharemos com dois conceitos do autor: “modos de ser sendo si 

mesmo no cotidiano do mundo” e “Guia de Sentido” (GS), associando as outras 

perspectivas mais consolidadas. Ao longo dessa dissertação esses dois termos 

serão resgatados e descritos 

 

 

5.2 PAULO FREIRE - PEDAGOGIA DO DIÁLOGO 
 

Paulo Reglus Neves Freire nasceu no dia 19 de setembro de 1921, no Recife, 

Pernambuco, uma das regiões mais pobres do país. Aí, experienciou as dificuldades 

de sobrevivência das classes populares. Sua filosofia educacional surgiu 1958 na 

sua “tese de concurso para a Universidade do Recife”. O refinamento surgiu, mais 

tarde, como professor de História e Filosofia da Educação daquela Universidade. 

Aprimorou-se mais ainda com as primeiras experiências de alfabetização como a de 

Angicos e Rio Grande do Norte, em 1963.  

 

O seu trabalho, que associa a alfabetização com um processo de conscientização 

crítica, capacitando o oprimido tanto para a aquisição dos instrumentos de leitura e 

escrita quanto para a sua libertação, incomodou o governo militar brasileiro de 1964. 

Por isso, ele foi um dos primeiros brasileiros a serem exilados. Foi inicialmente preso 

após o Golpe Militar de 1964. Depois de 72 dias de reclusão, foi convencido a deixar 

o país. Exilou-se primeiro no Chile, onde, encontrando um clima social e político 
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favorável ao desenvolvimento de suas teses, desenvolveu, durante cinco anos, 

trabalhos em programas de educação de adultos no Instituto Chileno para a 

Reforma Agrária (ICIRA). Foi aí que escreveu a sua principal obra: Pedagogia do 

oprimido. Casou-se, em 1944, com a professora primária Elza Maia Costa Oliveira, 

com quem teve cinco filhos. Após a morte de sua primeira esposa, casou-se com 

Ana Maria Araújo Freire, uma ex-aluna. 

 

Paulo Freire emerge como teórico que adota uma concepção de construção do 

conhecimento a partir da realidade cultural, política e sócio-econômica dos 

educandos e educandas, não desvinculando a ação educativa da vida desses, 

reconhecendo a dignidade do educando, afirmando que quem aprende é o sujeito 

em interação com o mundo. Foi um teórico que, em particular, voltou seu olhar ao 

trabalho educativo realizado com crianças e adolescentes em situação de rua, sendo 

conferencista em diversos encontros com educadores de rua. Ilumina de forma 

significativa quando fala da necessidade do diálogo amoroso entre educador e 

educando, na necessidade de se saber ouvir, de sumir para poder ficar (FREIRE, 

1987) 

 

A leitura que Freire faz acerca do fenômeno social como uma relação entre 

opressores e oprimidos, e suas propostas pedagógicas permitem vivenciar utopias, 

criando sonhos com saídas. Para o autor, o educador social de rua é tão educador 

quanto o seu colega que trabalha no espaço institucional escolar.  A maneira como 

Freire teoriza acerca da relação educador/educando a necessidade do diálogo 

amoroso o torna essencial quando se fala em educação de rua 

 

Para Freire, a educação de rua não é uma prática nem superior nem inferior à do 

outro, necessariamente, é diferente. Mas ambas necessitam ocupar-se da realidade 

cotidiana dos educandos. Todo esse processo se dará através da escuta.  O autor 

ainda diz que precisamente porque escuta, quem discorda jamais será autoritário, a 

escuta seria então um dos métodos estruturantes da atitude pedagógica do 

educador de rua com os educandos.   

 

Através da “escuta empática” (ROGERS, in PINEL, 2001) do educando, o educador 

busca a luz existente em cada pessoa.  
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Paulo Freire propõe uma reestruturação de relações, uma atitude respeitosa para 

com a cultura do educando, uma busca em compreendê-los no contexto de sua vida, 

de sua posição existencial, ele propõe uma proposta revolucionária, pois ousa 

contradizer a escola tradicional em que o que se respeita é a cultura da instituição. 

 

Freire possui uma história com a educação de rua, tendo participado de seminários 

e encontros com Educadores Sociais de Rua. Resgatamos aqui um pouco de sua 

história para que possamos compreender de que lugar esse teórico fala e porque 

seu interesse com a Educação Social de Rua. 

 

A Educação de Rua desponta-se como um importante elemento na história social do 

Brasil, emerge em meio a um contexto sócio-histórico como uma contra-pedagogia, 

cujo objetivo é a prática de uma ação pedagógica junto aos excluídos, 

marginalizados dos centros urbanos, principalmente crianças e adolescentes.  

 

Como educar, como chegar a crianças e a adolescentes que se encontram nas ruas, 

continua sendo um desafio histórico para a educação de rua. 

 

A busca por uma libertação social, política e até mesmo existencial tem sido uma 

constante na educação de rua, nela os educandos são cuidadosamente 

conquistados, ouvidos, para que se inicie o processo educativo. Neste aspecto 

Freire tem contribuído muito para educação de rua. 

 

O caráter eminentemente político da pedagogia de Freire termina, na verdade, por 

ser um empecilho para que esta seja posta em prática de modo sistemático em 

instituições oficiais. Para Freire seria necessária antes uma transformação da própria 

sociedade.  

 

Contudo, sua pedagogia se difunde na educação extra-escolar, na educação não 

formal, apesar de seus pressupostos serem colocados em prática por um grande 

número de professores. 

 

Paulo Freire deu um grande apoio e incentivo ao trabalho do Educador de Rua, ele 

foi um aliado de peso nos obstáculos a serem vencidos na educação de rua. 
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Segundo Freire no trabalho de Educação de Rua, pensar a prática é o melhor 

caminho para se pensar certo, pois este pensar nos ensina também, de maneira 

particular, a praticarmos, a fazermos e entendermos as coisas. Isso está inserido no 

contexto maior que é a prática social, ou seja, quanto mais se exercita, tanto mais se 

começa a entender os mecanismos através dos quais funciona a sociedade: o que 

fazem nas ruas as crianças e adolescentes, o que as leva ao abandono, como se 

distribui a riqueza deste país, etc. Essas compreensões são essenciais para a 

prática pedagógica de rua. 

 

A experiência de pensar a prática, este exercício que deve ser permanente, termina 

por revelar coisas óbvias que antes não eram vistas. 

 

Para Freire o trabalho de educar na rua só é válido à medida que serve de 

engrenagem substitutiva, em que desafia grupos a se assumirem num processo de 

transformação da realidade concreta que gera injustiças sociais a ponto de colocar 

crianças e adolescentes para viverem nelas. 

 

As crianças e os adolescentes em situação de rua surgem para Freire  como adultos 

antecipados pela dureza, pela luta, por isso é vital que o educador de rua, através do 

diálogo, entenda as suas andarilhagens pelas ruas, e sua cultura produzida no 

silêncio da injustiça social. 

 

Na educação de rua, portanto, seria necessário um amor compreensivo e 

comprometido com o sonho de criar um mundo diferente. 

 

Quando se educa nas ruas, segundo Freire  é essencial saber a serviço de quem 

está esse educador, quais são os métodos que o mesmo utiliza e o que este tem de 

coerência com seu sonho político. 

 

Paulo Freire  acredita que o dado fundamental das relações de todas as coisas no 

mundo é o diálogo. O diálogo é o sentimento de amor tornado ação, o diálogo 

amoroso, é o encontro dos homens que se amam e desejam transformar o mundo. 

Segundo Freire o diálogo não é só uma qualidade do modo humano de existir e 

agir, o diálogo é a condição desse modo, é o que torna humano o homem, por isso 
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mesmo falando a educadores sociais sempre enfocava a importância do diálogo na 

educação de rua. 

 

O relacionamento professor/aluno precisa estar pautado no diálogo, ambos se 

posicionando como sujeitos no ato do conhecimento numa relação horizontal, o 

autoritarismo tradicional que permeava a relação da educação tradicional precisa ser 

banido para dar lugar à Pedagogia do Diálogo. Contudo esta relação horizontal não 

acontece de forma imposta ela ocorre naturalmente quando educando e educador 

conseguem se colocar na posição do outro, tendo a consciência que ao mesmo 

tempo são educandos e educadores. 

 

Na pedagogia do diálogo insere-se também o conceito de educação para Freire 

(1985), onde ninguém sabe tudo, ninguém é inteiramente ignorante. A educação não 

pode ser diminuidora da pessoa humana e precisa levar a redenção. Por isso, uma 

educação que reprime não é a que redime. 

 

Para Freire as pessoas são educadas em comunidade; sua busca era por uma 

educação comprometida com os problemas da comunidade, o local onde se 

efetivava a “vida do povo”, a comunidade para ele era o ponto de partida e de 

chegada. “Só conhecendo a cultura do educando é que o educador conseguirá 

dialogar com o mesmo, e por isso, ouvindo-o não correrá o risco de ser autoritário” 

(FREIRE, 1985, p. 08). Educação é um processo permanente, ela não se esgota nos 

minutos de cada aula, não se prende aos muros escolares, exatamente porque não 

acontece exclusivamente na escola. Segundo Freire  educa-se a vida inteira, até o 

momento da morte, para ele isso se constitui num ato educativo. 

 

O diálogo, portanto, é o que deve permear todo processo educacional, pois não é 

só uma qualidade do ser humano, mas o que revela a sua humanidade, o diálogo é 

o que dá sentido à vida. 

 

A Pedagogia do Diálogo vem servir de guia, um imenso farol no oficio de ser 

educador de rua, pois é através do diálogo que o educador social de rua chega até 

o educando que lá se encontra. O escutar, o ato de ouvir o outro nas ruas, impedirá 

que o educador de rua seja um educador autoritário, a busca de alternativas com o 
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educando de rua só se dará através do processo dialógico.  O diálogo é assim, o 

que dá sentido ao oficio de educador social de rua, pois é através dele que se 

estabelecerá o processo educativo entre o educador e o educando de rua. Os 

diálogos são estabelecidos nas praças, nas calçadas, nas ruas, enfim, o diálogo 

para o educador social é muito mais que um método, é a mola propulsora para 

respeitar o saber do educando que se encontra nas ruas e a partir deste ponto com 

ele avançar. 

 

Ao escutar empaticamente, o educador ajuda o educando a desvelar criticamente o 

seu cotidiano e a recuperar sua condição de sujeito do seu processo histórico. 

 

A educação parte da realidade, por isso ela precisa ser crítica, para levar a 

liberdade. Para Freire  a educação de rua precisaria levar à liberdade, que se faz na 

ação, na reflexão de uma práxis, devido a este fator ela procura temas geradores da 

vida dos educandos. A educação defendida por Freire é a da liberdade do educando 

e do respeito a ele para possa ir se construindo como gente, pois a repressão o 

coisifica. Respeitando o educando, o educador proporciona a este a possibilidade do 

mesmo se construir enquanto gente, enquanto sujeito de direito, enquanto escritor 

de sua própria história. “Mas não é possível é que a presença do educador, no 

processo educativo, se agigante de tal maneira, se exacerbe de tal maneira, que a 

presença do educando, ou melhor, que o educando vire sombra do educador. Então 

isso é um absurdo” (FREIRE, 1985, p. 63). 

 

Na verdade a linha que separa autoridade e autoritarismo é muito tênue e o 

educador precisa às vezes ter a sensibilidade de um poeta para que deixe o outro vir 

a ser, refazer-se em seu processo de libertação. 

 

Na relação educador-educando de rua, a liberdade precisa também de parâmetro, 

no momento em que este some, segundo Paulo Freire , some a possibilidade de 

formação que fica extremamente comprometida. Liberdade e autoridade precisam 

ser bem pensadas para que a liberdade do educando seja transfigurada. A própria 

dinâmica da rua impede que o educador possa agir de outra forma que não seja de 

uma educação voltada para liberdade com autoridade e sem autoritarismos. O 

autoritário é o educador que não deseja se surpreender sendo educado pelo 
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educando no processo em que os dois são participantes. O educador de rua precisa 

viver de forma harmoniosa na relação de autoridade; ela precisa estar contida na 

liderança e a liberdade deve ser inerente ao educando. 

 

Para que haja liberdade no processo educativo o educador de rua precisa (a)colher 

o educando e acolhendo ele o inclui, ainda que o mesmo permaneça nas ruas, é 

preciso respeitar a diversidade que se impõe nas ruas. O que não se pode aceitar, 

segundo Freire), é a tentação da licenciosidade que termina por liquidar a liberdade 

e a autoridade. Na educação libertadora está contido o sonho da criatividade, da 

aventura, do risco, que segundo Freire será viabilizado, possibilitado pelo educador, 

com autoridade e sem autoritarismo, mas para isso ele deve se fazer desaparecer a 

cada dia para que o educando apareça cada vez mais autor de sua história. 

 

O trabalho realizado por Freire nos círculos de cultura se assenta na liberdade e na 

crítica numa visão transformadora da sociedade, o educador participante dos 

círculos estava a serviço da libertação do homem e acreditava em sua liberdade em 

seu poder de criação e crítica. Este ainda se constitui um desafio papável nos dias 

de hoje, continua vivo e latente, a necessidade de crer no poder de transformação 

do educando, de mergulhar em seu cotidiano para com ele emergir num diálogo 

amoroso.  

 

Esta é a utopia dos educadores de rua, este é o sonho que se torna realidade a 

cada dia, em cada encontro pedagógico que ocorre nas esquinas, nas madrugadas, 

entre o frio e as drogas, às vezes entre estrelas que testemunham o desejo de 

educar daqueles que elegem as ruas como sala de aula. 

 

Freire com uma definição cultural do currículo busca problematizar as relações de 

poder, para ele as ações pedagógicas estavam inseridas num contexto histórico, 

produzido pelo próprio ser humano através de suas ações. Para ele o homem não é 

um ser fragmentado, tão pouco depósito. Em sua teoria ele não ficou apenas na 

crítica do currículo da educação bancária, ele em sua leitura crítica de mundo, 

apresenta o que para ele seja a expressão “educação problematizadora” em 

contraposição a educação bancária. A educação bancária visaria apenas depositar 

informações sobre o aluno, desconsiderando seu saber, sua cultura.  
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A experiência dos educandos para Freire é a principal fonte na busca de temas 

geradores ou significativos que irão constituir o conteúdo programático; os 

conteúdos estruturados a partir de fora são considerados como invasão cultural, por 

não imergir do saber popular.  Freire não ignora o saber universal que segundo ele 

deve ser aprendido na escola, mas para ele a realidade do aluno torna-se essencial 

no processo de seleção dos conteúdos.  O universo dos educandos constitui-se, 

portanto condição “sine quo non” para um currículo significativo. Esse tipo de 

educação problematizadora e que iria promover a passagem da “consciência 

ingênua” para “consciência critica”. Um currículo que leve o homem a transformar o 

mundo, a fazer e conhecer sua cultura, a sentir-se e ser participante da construção 

da história, este foi o currículo sonhado por Freire  

 

Um currículo onde a cultura erudita e a popular pudessem caminhar juntas sem 

invasões, a cultura popular seria legitimamente parte do currículo. O conteúdo 

partiria sempre da experiência dos próprios educandos os quais estariam ativamente 

envolvidos no ato de educar, os educandos constroem com a mediação do educador 

do currículo programático. A educação convencional para Freire é denominada de 

educação bancária, nela o professor ensina e os alunos são ensinados em nada 

contribuindo para o processo ensino-aprendizagem, o professor é o que sabe tudo, o 

que pensa pelos educandos, ele fala enquanto os educandos escutam, pois 

importante é o que ele tem a dizer, o professor estabelece a disciplina e os alunos 

são disciplinados, os alunos se submetem às regras já estabelecidas, os alunos na 

educação bancária são simples objetos, os conteúdos não são escolhidos pelos 

alunos, não são sequer consultados, apenas adaptam-se ao já estabelecido. 

 

Na educação problematizadora ao contrário educador e educando caminham juntos 

para se engajar totalmente em um processo de transformação social baseado na 

libertação. Enquanto a concepção bancária dá ênfase à permanência, não continua 

tudo como está, a concepção problematizadora reforça a mudança, busca a 

transformação criadora. “A concepção de educação bancária característica do 

ensino tradicional baseia-se numa visão fragmentada e estática do mundo, na 

dicotomização entre o ser humano e o mundo”. (MAGALHÃES, 2004, p. 02).  A 

dinâmica das ruas impõe aquele que se propõe a ser educador social de rua uma 
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visão freireana acerca do currículo; nas ruas os conteúdos não são fixos ou rígidos, 

não são verdades que se apresentam como absolutas, não há fragmentação das 

áreas na educação de rua. 

 

O objetivo é sempre uma educação que privilegie as questões problemáticas da 

nossa sociedade, politizando conteúdos, buscando auxiliar o educando que está nas 

ruas a se situar criticamente no mundo e entender porque se encontra neste lugar. 

Neste sentido o educador social esta reforçando a mudança e buscando a 

transformação. “A experiência de pensar a prática e a realidade em que ela se dá 

como objeto de nossa reflexão critica, termina por nos revelar obviedades que não 

suspeitávamos, pensar á prática é, por isso o melhor caminho para pensar certo” 

(FREIRE, 1985). 

 

Quem trabalha no campo da educação na rua, sabe de muitas coisas que a própria 

rua lhes ensinou, nas ruas ocorre a prática do fazer.  Não se pode, no que se refere 

à avaliação do trabalho educativo de rua, comprar receitas prontas; como pode 

alguém ainda que seja especialista programar avaliações de ações que nunca 

tiveram?  Não pode haver dicotomias no que se refere à educação de rua e Freire 

apontava que não se pode separar avaliação da prática, pois avaliação e prática 

fazem parte do mesmo processo, e ela precisa ser feita diariamente, pois além desta 

avaliação de que a prática se nutre, há momentos especiais em que a prática se 

detém com uma distância da prática e se pergunta melhor sobre a prática toda. 

Entretanto segundo Freire , o que a prática não é, é sua própria teoria. Quer dizer a 

prática gera diferentes saberes, mas não é a teoria de si mesma.  Os educadores 

têm uma dimensão de saber maior adquirido no dia-a-dia do seu trabalho através de 

sua experiência direta e na rua.  

 

Contudo não se pode deixar de lado o outro tipo de saber que é o arcabouço 

técnico, teórico, metódico que as pessoas vão construindo solidariamente na vida 

que auxiliam a este educador a pensar sua prática. A avaliação da prática nas ruas é 

tomada como um verdadeiro parâmetro que irá orientar o dia a dia no processo 

ensino-aprendizagem, considera o processo de cada educando individualmente, ele 

é formativo, contínuo, global e anda de acordo com a diversidade percebida nas 

ruas, é recíproco uma vez que educandos e educadores se avaliam mutuamente. 
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Para Freire  é preciso emergir da cotidianidade do educando - o menino em situação 

de rua. Há necessidade da convivência do educador com sua realidade, mas 

também a exigência de tornar a sua cotidianidade como objeto de reflexos teóricos. 

A cotidianidade do educando é assim um ponto de partida, porém não se pode ficar 

preso a ela. É necessário que se estabeleça uma das diferenças fundamentais entre 

educador e educando, se o educador pensa e age como o educando não esta 

cumprindo a sua tarefa. 

 

Quando o educador de rua precisa saber fazer perguntas, não é perguntar ao 

menino, mas em primeiro lugar a si mesmo, o educador de rua vai emergir da 

cotidianidade do educando exatamente porque já esteve submerso nela, e precisa 

emergir para compreendê-la e se fazer perguntas para compreender ainda mais. É 

preciso tomar conhecimento do cotidiano do educando que está nas ruas para que 

não aja invasões culturais, caso contrário, o educador de rua irá querer impor 

valores ao educando, valores seus que não significam nada para o educando. “Cabe 

ao educador desmistificar e questionar, para com o educando, a cultura dominante, 

valorizando a linguagem e a cultura dos oprimidos, criando condições para que cada 

um deles analise seu contexto e produza cultura” (PINEL, 2002, p. 01). Contudo, 

isso só será possível com a compreensão da realidade vivida pelo educando que 

está nas ruas. 

 

Freire  enfatiza a necessidade do educador de rua “empapar-se”, “molhar-se” da 

cotidianidade dos meninos, mas alerta que estes não podem ficar na cotidianidade 

dos mesmos, este é o ponto de partida e não de chegada, há de se mergulhar no 

mundo cotidiano do menino de rua para com ele sair. Esta compreensão é essencial 

, muitas vezes uma compreensão dramática, dolorosa, mas é necessário entender 

até mesmo como eles vivem sua própria dor, é preciso entender os jogos , as 

manhas as expressões que fazem desse menino de rua um ser resistente. O 

educador precisa estar a par da cotidianidade do menino de rua, essa que passa 

desapercebida quando não se toma consciência que há vida nas ruas. 

 

O educador de rua precisa ser consciente de seu oficio de educador, parece 

redundante ou óbvio demais, mas na prática, o educador de rua não é visto como 

educador. Educação de rua é vista como uma tarefa apenas para os assistentes 
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sociais e psicólogos, e não uma responsabilidade também dos professores, 

educadores, pedagogos. Devido a este fato observa-se preconceitos na educação 

acerca do oficio de ser Educador Social. Para muitos órgãos públicos ou ONGs que 

atuam nas ruas, educador (social) de rua não precisa ter uma formação ligada a 

educação. Neste contexto, Freire  nos diz que o educador social é tão educador 

quanto o seu colega que trabalha no espaço institucional escolar, sua prática 

educativa não é superior nem inferior a do outro, é necessariamente diferente. 

 

Enquanto na escola se trabalha horários fixados, programas e conteúdos 

estabelecidos, o educador de rua não se planeja com horários rígidos, conteúdos 

pré-estabelecidos. Ele exerce sua prática com meninos e meninas sofridos, 

violentados, que carregam dentro de si um “iceberg de perdas”, perderam o lar, o 

nome, a família, a dignidade, por isso caminham como fantasmas de ser pelas ruas. 

Apesar de práticas diferenciadas tanto o educador institucional quanto o de rua 

precisam compreender a cotidianidade de seus alunos.  A grande diferença entre o 

educando do espaço institucional e o do espaço rua, segundo Freire , é que nas 

ruas a dor , a violência é multiplicada, triplicada e o educador de rua precisa lidar 

com ela. Nas ruas o educando precisa ser constantemente conquistado, o que é 

chamado de namoro pedagógico este se torna essencial na relação. 

 

Nas ruas se faz necessária a construção de vínculos, com aqueles que são tratados 

a distância pela sociedade, e muitas vezes caminham invisíveis pelas ruas, esse é o 

educando do educador social de rua. 

 

Em relação ao “método Paulo Freire” este mesmo vem nos dizer que “apesar da 

insistência com que se fala, às vezes, nessa história do chamado “método Paulo 

Freire”, percebe-se que se trata muito mais de uma certa compreensão geral da 

educação, de uma maneira de  praticar educação do que necessariamente de um 

método. A questão vai além do método” (FREIRE, 1988). 

 

Paulo Freire  era um pensador, bem além de seu tempo e como tal não se limitava a 

métodos, para ele a educação estava além dos métodos e antes e acima de tudo 

era um ato político, para ele o dado fundamental de todas as coisas do mundo é o 
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diálogo, o método é secundário, o diálogo para ele é o sentimento do amor tornado 

ação. 

 

O que Freire propõe não é apenas um método, mas uma compreensão geral acerca 

da educação, da maneira de se praticar a educação, esta compreensão é claro tem 

a ver com prática e esta prática tem a ver com um método, o método está contido 

nessa compreensão geral acerca da educação. Mas o que Freire  nos propõe está 

muito além do método, está nos questionamentos acerca da própria educação, que 

para ele está na e fora da escola, da forma que hoje esta se coloca para os 

educandos onde quer que estes estejam. 

 

Por se referenciar também na Fenomenologia Freire  estava sempre em busca do 

conhecer do mergulho empático na cotidianidade do educando como fator essencial 

na construção do currículo. 

 

As crianças em situação de rua são pobres e rejeitadas pelo sistema formal de 

educação e constantemente vítimas de negligência estatal, uma vez que não 

oferece Políticas Públicas que dêem conta de suas necessidades, são enfim 

excluídas da vida civil, a elas não é dado o direito de ser cidadão.  Invisíveis pela 

maioria da sociedade, quando passa a vê-la só a enxerga como uma ferida social 

aberta, uma chaga social, a estética agressiva só irrita a sociedade que aumenta a 

cada dia sua exclusão social. 

 

Na realidade o que esses meninos e meninas tentam é sobreviver, sua saída das 

favelas é uma tentativa até certo ponto lógica para tentar sobreviver. Neste contexto 

a Pedagogia do Oprimido de Freire (1985) permite ter esperança, ela apresenta um 

sistema filosófico único e original que vem ao encontro das necessidades dos 

educadores de rua, uma vez que a mesma dá conta das complexidades sócio -

educacionais que surgem nas ruas, ela se apresenta como uma alternativa a 

população que a escola tradicional ignora. A Pedagogia do Oprimido surge assim 

como um caminho a ser trilhado e que se apresenta diante o educador social de rua. 

“O educador Social de Rua deve colocar-se como pessoa, como agente, respeitando 

a individualidade da criança seus valores e expectativas. O importante é saber para 

quem nós estamos fazendo opção e aliança. É para o oprimido, e não para o 
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opressor. Nós estamos ao lado da criança, do explorado, do oprimido” (FREIRE 

1988). 

 

Na pedagogia fundamentada em Paulo Freire os educadores de rua encontram 

sentido para sua prática. 

 

Paulo Freire teve influência da Fenomenologia, da Filosofia Existencial e do 

Marxismo.  

 

Sua influência (in GUERREIRO, 2006) existencial refere-se ao fato dele eleger como 

objeto de reflexão o homem em sua existência concreta - o "ser-no-mundo" -, a partir 

da qual o homem, não mais portador de uma essência abstrata, surge como senhor 

de seu próprio destino, ainda que submetido às limitações da realidade, um ser que 

nos “modos de ser sendo si mesmo no cotidiano mundo” (PINEL,2003) é da relação.  

Já sua base Fenomenológica revela-se na sua preocupação em descrever tudo o 

que existe, estudando os fenômenos tal como eles se manifestam na consciência.  

 

 

5.3 VICTOR FRANKL - O SENTIDO DA VIDA 

 
Quando se volta a pensar acerca dos “modos de ser sendo si mesmo no cotidiano 

do mundo” (PINEL), do sentido de ser (FRANKL - in PINEL, 2003), não há como não 

deixar de pensar em Victor Emil Frankl . Ele - através de suas próprias experiências 

em campos de concentração nazistas e práticas clínicas - encontra sentido: (a) no 

amor; (b) no trabalho e (c) na dor. 

 

O contexto de otimismo psicológico encontra-se na obra desse psicólogo 

existencial que: 

 

٠ sob quaisquer condições a vida tem um sentido; 

٠ tem-se o "anseio por um sentido" e tornamo-nos felizes somente quando sentimos 

que estamos realizando este sentido; e 

٠ tem-se a liberdade, dentro de certas limitações óbvias, de realizar o sentido da 

vida. 
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Entretanto encontrar sentido na vida (respondendo as interrogações de sentido 

colocados por ela - a vida) não é uma tarefa fácil exigindo um enorme investimento 

afetivo. Logo, pode-se supor as dificuldades dessas crianças em situação de rua 

para responderem com sentido à sua vida. 

 

A própria dor, tal qual as crianças e adolescentes de rua experienciam, apresenta 

sentido - como o de denunciar através de atitudes mais críticas, por exemplo. 

Segundo Frankl (1991), pode-se encontrar pessoas que, apesar do fracasso, 

chegaram a um senso de realização e até de felicidade porque descobriram um 

sentido para o próprio sofrimento. Então, a vida tem sentido: sentido da vida. 

 

A "análise existencial" de Frankl, dentro do seu "existencialismo", recupera a 

experiência direta - ser no mundo - que ao longo da modernidade foi renegada pelos 

filósofos e só encontrou refúgio entre os poetas e romancistas. O que Frankl 

descobriu em Thesienstadt (um dos campos de concentração) foi que além do 

desejo de prazer e da vontade de poder, existe no homem uma força motivadora 

ainda mais intensa, a "vontade de sentido": a alma humana pode suportar tudo, 

exceto a falta de um significado para a vida. Ao contrário, dizia Frankl, "se você tem 

um porquê, então pode suportar todos os comos" . 

 

O método de pesquisa de Frankl é fenomenológico-existencial, trabalhando com 

sua própria experiência nesses espaços de tortura e descrevendo-as em auto-

biografias e mantendo uma clínica para o sofrimento através de refinada escuta. De 

maneira também poética ele alerta para a essência do que é ser humano: que é 

exatamente o que a criança ou adolescente em situação de rua faz ao transcender a 

situação que o desumaniza não abrindo mão de sua liberdade interior, do sentido 

que os faz viver, apesar de tudo que os cerca. 

 

Ele foi prisioneiro durante longo tempo em campos de concentração, onde seres 

humanos eram tratados de modo desumano, ele se viu reduzido a existência nua e 

crua. O pai, a mãe, o irmão e a esposa de Victor Frankl morreram em campos de 

concentração ou em crematórios. 
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Victor Frankl viveu três anos no Holocausto, durante este período o mesmo pode ver 

o manuscrito de seu primeiro livro ser destruído pela gestapo. Durante este período 

ele revelou que o ser humano é capaz de suportar os mais intensos sofrimentos, 

quando tem um sentido para vida. 

 

Nos quatro campos de concentração por onde passou, procurava ajudar seus pares, 

conseguindo resgatar a esperança: o sofrimento ganhava sentido, tornando-se 

facilmente suportável. Era o nascimento da logoterapia. A relação humana, fornecida 

por Frankl aos colegas prisioneiros, estimulava-os a buscar e retirar de dentro de si 

o interesse por alguma tarefa interrompida, à espera de realização após o fim do 

martírio.  

 

Frankl foi libertado no dia 27 de abril de l945, aos quarenta anos de idade. Não tinha 

notícias de nenhum parente vivo. Sua vida deveria recomeçar do pouco, já que lhe 

restava seu corpo cansado, enfraquecido pelo martírio de três anos. Ele se ajoelhou 

e rezou, e vieram a sua memória as imagens de tudo que viveu e sofreu. Lembrou-

se dos pais, de sua esposa Tilly e dos companheiros mortos. Fez uma oração e 

começou seu caminho perdido, encontrando-se ao reconstruir sua vida. 

 

Aos poucos, retomou a vida, reassumiu sua função de médico e começou a escrever 

o clássico “em busca de sentido: um psicólogo no campo de concentração (1991). 

Nesse tempo, procurava sua esposa ainda desaparecida. O paradeiro da esposa só 

foi descoberto por Frankl trinta e nove anos depois, confirmando sua intuição. 

Aconteceu no Brasil, quando ele participava do 1º Encontro Latino Americano 

Humanístico Existencial, foi recebido pelo ex-sogro e sua ex-cunhada. Foi essa 

cunhada quem acompanhou os últimos instantes de agonia daquela que Frankl 

amou. 

 

A vida de Frankl não é separada de suas revelações acerca do significado do que é 

ser humano. Para compreender sua teoria, é indispensável escutar empaticamente 

sua história, que é a história de seus compatriotas e, por extensão, a história dos 

que sobreviveram ao caos e às adversidades. Foi a partir de suas experiências nos 

campos nazistas que ele retirou subsídios para criar sua teoria. 
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Para Frankl (1991), o homem procura sempre um significado para sua vida. Ele está 

sempre se movendo em busca de um sentido para viver, que do mesmo modo que 

são únicos são também mutáveis, no entanto não faltam nunca.   

 
A vida não deixa jamais de ter sentido. Podemos descobrir um sentido na 
vida mesmo quando nos vemos numa situação sem esperança, na 
qualidade de vítimas sem nenhuma ajuda, mesmo quando enfrentamos um 
destino que não pode ser mudado. O que realmente importa e conta mais é 
dar testemunho do potencial, unicamente humano, que, em sua forma mais 
alta, deve transformar uma tragédia em um triunfo pessoal, deve mudar a 
situação difícil em que o individuo está em um sucesso humano. Quando 
não temos mais condição de mudar a situação, pode-se pensar em uma 
situação incurável, um câncer que não pode ser operado - então somos 
estimulados a mudar a nós mesmos (FRANKL, 1991 p.33) 
 
 
 
 

5.4  MICHEL DE CERTEAU - RESISTÊNCIAS COTIDIANAS 

  

Michel de Certeau é teólogo, historiador e Jesuíta, ele se recusa a ganhar 

dividendos com esta situação que pertence a Grande Ordem. Entretanto ele não 

rompe os vínculos com a Companhia religiosa. Como historiador mostrou-se 

magistral na erudição mais clássica.  Alimenta-se de uma sensibilidade estética que 

se exprime através da constante capacidade de maravilhar-se.  

 

Michel de Certeau ilumina teoricamente quando é capaz de crê na inventividade do 

mais fraco e leva a enxergar as micro-resistências cotidianas, nos faz observar uma 

maravilhosa apoteose ainda que o palco esteja escuro, valoriza o ser nos lembrando 

que “sempre é bom recordar que não se devem tomar os outros por idiotas” 

(CERTEAU, 1994). A rua na vida dessas crianças se apresenta como uma 

resistência cultural daqueles que se negam a morrer a cada dia no anonimato, na 

pobreza de um barraco na favela e mesmo na dor inventam e reinventam seu 

cotidiano. 

 

Em Certeau (1996), encontramos a importância das micro-resistências e o caminho 

para olhar o cotidiano semeado de maravilhas, de belezas que se revelam através 

do existir. Um cotidiano onde o ser utiliza táticas de enfrentamento e que utiliza seus 

modos de ser sendo do “apoderamento”(estratégias). 
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O cotidiano instiga uma vez que nos permite pensar o objeto e o sujeito como 

processos “híbridos”, “nômades”, “rizomáticos” e plurais, sem dualismos. Os estudos 

com o cotidiano vão acontecer em meio ao que está sendo feito. Queiramos ou não, 

as redes cotidianas estão atravessadas por diferentes contextos de vida e valores 

(FERRAÇO, 2005, p. 30), o que para o olhar do fenômeno crianças e adolescentes 

em situação de rua julgamos essencial. 

 

Nas ruas, no cotidiano que vivenciam as crianças e os adolescentes em situação de 

rua se permitem ser despojados, nunca se propõe a acumular coisa alguma, a roupa 

do corpo lhes basta, são solidários, repartem com seus iguais tudo o que 

conseguem até mesmo o tinner, são fiéis com quem sentem afeto e amam de 

maneira muito própria e única, são verdadeiros ou não dependendo do que 

recebem, se é hostilidade ou afeto. 

 

Uma pessoa jogada na rua é um revolucionário existente, isto é, aquele que se 

mostra, esses meninos e meninas, crianças e adolescentes são resistentes e 

resilientes, pois a partir do seu ser e de seu corpo é que denunciam toda injustiça 

social, é que põe em xeque e desafia as Políticas Públicas, a escola, desafiando a 

revisão de conceitos sobre o comportamento humano de uma pedagogia sem 

favores que devolva à criança a cidadania, a dignidade que por direito lhes pertence. 

Eles conseguem se “endurecer sem jamais perderem a ternura”1 através de táticas 

diárias.  

 

Encontramos em Michel de Certeau (1995, p. 100-101) que a categoria TÁTICA 
(efêmera) lembra a arte dos fracos, frente às adversidades advindas da vigilância do 

poder proprietário.  

 

As pessoas no seu cotidiano - desapoderadas - inventam novos modos de 

apoderamento. São ações - prenhes de afeto/ cognição/ psicomotricidade - 
calculadas, que é determinada por onde estiver o sujeito sendo si mesmo no mundo 

cotidiano. Não interessa onde ele está, pois sempre provocará e evocará táticas, 

astúcias. São inter(in)venções efêmeras, cheias de sentido e provocadoras de 

significados. O mundo é “meu lugar/ tempo” de ser o que “eu quiser ser”.  
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Não adianta que se delimite a força do praticante das táticas. A tática tem um lugar, 

uma meta que é a de: provocar e evocar o outro. Esse outro é parte de mim mesmo. 

Nesse mundo, cheio de normas e leis - inventadas em nome da socialização - o 

praticante inventa táticas, retira forças de onde menos acreditava - de si mesmo no 

mundo.  

 

Diz Caetano Veloso que  

 
(...) A vida é amiga da arte / É a parte que o sol me ensinou / O sol que 
atravessa essa estrada que nunca passou / Por isso uma força me leva a 
cantar/  Por isso essa força estranha ( no ar ) /  Por isso é que eu canto não 
posso parar / Por isso essa voz tamanha (VELOSO, in ROBERTO 
CARLOS, 1978).  

 

Essa força estranha leva ou conduz o sujeito a “cantar” - sentir/ pensar/ agir, e nunca 

cessar de realizá-lo.  O “taticante” cotidiano enfrenta o jogo e o campo - terreno - 

imposto.  Ali ele - o “taticante” - organiza a seu modo de ser no mundo, “(...) a lei de 

uma força estranha” (CERTEAU, 1994, p. 100).  

 

Vivendo em lugares passageiros - mas marcantes - o “taticante” encontra aí sua 

casa, o lugar ideal de subverter a ordem estabelecida.  

 

O “taticante” - praticante de táticas - não tem armaduras definitivas, nem um escudo 

ou mesmo uma espada, como um herói convencional. Ele pode estar recuado, mas, 

quando menos se espera, ele aparece e (re)aparece. Aparece iluminado - uma luz o 

clareia - luminado - uma luz própria permite-se ver sentir no campo de batalha!  

 

Ele atua - inter(in)venta - sem planejamento, sem sentir se tem ou não recursos e 

técnicas próprios ou de seus companheiros mundanos. Simplesmente a tática 

convoca o “taticante” a mostrar-se com desenvoltura e recuamento, devido a isso ou 

aquilo, não importa, “(...) dentro do campo de visão do inimigo” (VON BULLOW apud 

CERTEAU, 1994, p. 100) e no espaço controlado pelo dita(dor).  O “taticante” não 

almeja um projeto global/ amplo e avassala(dor). Ele simplesmente demanda usar e 

praticar táticas no seu cotidiano, para não esmorecer, não choramingar... E se o fizer 
                                                                                                                                                                                     
1 Ernesto Che Guevara. 



 82

- o choro - o fará de modo criativo, psicodramático, resvalando ao drama mexicano - 

um misto de drama e comédia - através da (super)representação.  

 

O “taticante” não deseja dominar o adversário. Para que dominar? É necessária a 

existência dele para que eu me (co)mova e atue efetivamente. Que eu ex-ista. 

“Existirmos - a que será que se destina?” (Autor Desconhecido, apud VELOSO, 

1979). Ele necessita das ocasiões provoca(dor)as, pois são delas que retira forças 

estranhas, formas indolentes de ser. Dali ele vai guardando num metafórico “paiol” 

benesses, prazeres, alegrias momentâneas, um olhar de soslaio cheio de 

esperanças astutas, uma insubmissão criativa. Então sua “visão sentida” aumenta: 

pode prever/ planejar efêmeras saídas. 

  

O “taticante” é cheio de artes&manhas - artimanhas - e sabe que o melhor lugar é o 

invisível - o que segundo Antoine de Saint-Exupéry, no popular “O Pequeno 

Príncipe” - é o que o coração vê e sente: O invisível aos olhos é o que toca, enxerga 

ao outro. O outro ocupa um ou mais lugares concretos e objetiváveis, mas não o 

“taticante”.  

 

Talentoso, criativo, sutis e cheios de ardis, ele é puro ser do Cuidado, sentindo/ 

pensando/ agindo como em uma behaviorista Análise de Tarefas - sem sua 

arrogância de eternidade e de cristalização. Tarefa por tarefa, golpe por golpe, um 

jeito de ser, um modo de ser si mesmo no mundo: uma singularidade na pluralidade 

de ser.  
O que ela ganha não se conserva. Este não lugar lhe permite sem dúvida 
mobilidade, mas numa docilidade aos azares do tempo, para captar no vôo 
as possibilidades oferecidas por um instante. Tem que utilizar vigilante, as 
falhas que as conjunturas particulares vão abrindo na vigilância do poder 
proprietário. Ai vai caçar. Cria ali surpresa. Consegue estar onde ninguém 
espera. É astúcia. Em suma a tática é a arte do fraco (CERTEAU, 1994, p. 
101). 
 

 

5.5 HIRAN PINEL - O SENTIDO DOS “MODOS DE SER SENDO SI MESMO NO   

       COTIDIANO DO MUNDO” 
 
Essa categoria - “modos de ser sendo si mesmo no cotidiano do mundo” - foi 

elaborada pelo professor Hiran Pinel, e que ainda está sendo pesquisada na sua 
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equipe de alunos e alunas de mestrado e doutorado em Educação do PPGE/ UFES. 

Ele é psicólogo, pedagogo, mestre em educação e doutor em psicologia. Interessa-

se por Educação Não-Escolar nos contextos da diversidade (e adversidades) e na 

invenção de práticas educativas. 

 

Trata-se de um pesquisador produzido e inventado no Estado do Espírito Santo e 

que desenvolve idéias existenciais aplicadas à Psicologia, Educação,  

Psicopedagogia etc. É o orientador dessa pesquisa e como tal sente-se tímido (e até 

intimidado) em reconhecer-se um pensador ao nível de Freire e Certeau: “Não passo 

de um cientista brasileiro, do terceiro mundo e impactado pelas psicologias 

existenciais produzidas pelo método fenomenológico de pesquisa” (sic). 

 

Inicialmente, foi marcado pela Psicologia norte-americana de Rogers, Gendlin, 

Carkhuff e May. Paralelamente, passou a ser marcado por psicólogos 

existencialistas europeus (Boss, Binswanger, Laing). Os psicólogos e educadores 

brasileiros foram: J. Wood, J. R. Doxsey (seu ex-orientador no mestrado e membro 

da sua banca de doutorado), H. T. Penha Morato (sua ex-orientadora no doutorado), 

Yolanda Cintrão Forghieri, Mauro Martins Amatuzzi, Oswaldo de Barros Santos, F. 

Rúdio etc. Autores com escritura literária que ele mais gosta: Rubem Alves, Paulo 

Freire etc. Os filósofos: Heidegger, Sartre e Nietzche etc. No mestrado buscou 

referência no conceito de empatia de Robert R. Carkhuff. No doutorado referendou-

se no conceito de “sentido da vida” de Viktor E. Frankl, e inventou termos, como 

“Síndrome do Vazio - SV”, um algo que há entre o pretenso saber (mecânico) e o 

não-saber (não fazer), mostrando a incompatibilidade entre o saber e o não-saber, 

impondo ao educador destacar o aspecto afetivo como aquele que conduz o 

cognitivo. 

 

Antes, no início do curso de Psicologia, ele chegou a trabalhar com a Psicanálise e 

Psicologia Experimental como monitor do Laboratório, chegando a publicar estudos 

sobre extinção de comportamentos e estudos sobre periquitos australianos, não 

desprezando estudos positivistas, desde que correspondessem às interrogações do 

pesquisador.  
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Gosta de estudos científicos qualitativos (fenomenológicos existenciais ou não) 

marcados por uma escritura literária.  

 

Interessa-se atualmente por protagonismos, estrelamentos e nascimentos desses 

sujeitos na Educação escolar e não escolar (como a Educação Social de rua, de 

obras sociais etc.), afastando-se das “histerias das estrelas” (PINEL, 2005), algo 

incompatível com o experienciar, um não se dar disponível para as experiências.  

 

Suas principais categorias - com as quais está, por ora, a trabalhar - estão contidas 

em Colodete (2004) “ser-sendo-si-mesmo-no-cotidiano-do-mundo”; “inter(in)venção 

psicopedagógica”; “subjetividade inclusiva”; “nascimentos de protagonistas 

estrelares”; “Guia de Sentido - GS” como instrumento de coleta de dados e como 

elemento vital para os relacionamentos interpessoais e de ajuda. 

 

O conceito de “modos de ser sendo si mesmo no mundo” emergiu dos seus contatos 

com seu aluno Paulo Roque Colodete (2004) e a proposta de resgatar certas 

categorias inventadas e não tão bem trabalhadas no plano científico e da sua 

escritura.  

 

Para ele, SER é o “modo de ser sendo si mesmo no cotidiano do mundo”. Assim o 

ser - que etimologicamente significa raiz/ afixação/ assentamento etc. - é estar em 

processo, em devir, um projeto sempre aberto. O ser aparece (ganha sentido) 

nesses modos. Já o ser sendo é a maneira como algo se torna presente, manifesto, 

entendido, percebido, compreendido e finalmente conhecido para o ser humano, 

para o ser-aí ou Dasein. “O ser então se mostra sendo nas suas interiorizações ou 

subjetividades, conduzidas por um ou mais Guias de Sentido (GS)” (PINEL, 2003, p. 

171). Os modos de ser são as atitudes/ comportamentos (subjetividades) que o ser 

do ser sendo mostra, conduzidos por um ou mais Guia de Sentido (GS) que é 

atraído pelos modos de ser sendo... Já os Guias de Sentido (GS) são os valores (e 

virtudes - atitudes, pois) que metaforicamente, conduzem o ser a ser, através dos 

modos de ser (das subjetividades).  

 

Nos processos de pesquisa ele utiliza o processo fenomenológico-existencial de 

“compreensão” que é o ato científico de envolvimento existencial e distanciamento 
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reflexivo junto a um outro, as coisas do mundo. Pode ser o mesmo que processo 

empático, ou escuta empática, onde o pesquisador se coloca no lugar do outro como 

se - condição - fosse o outro e imbricando-se. Objetiva apreender o que for possível 

da existência do ser através dos seus modos de ser.  

 

A “existência” refere-se ao ato sentido da pessoa lançar-se ou jogar-se no mundo; 

do sentir dessa pessoa; do viver da pessoa; o psicólogo, psicopedagogo, pedagogo 

e professor/ educador existencial se interessa pela vida vivida, pela experiência do 

outro, escutando desse outro como experencia aquilo ali mesmo; trata-se de uma 

co-existência - pesquisador/ profissional e a “pessoa” que vivencia, experencia. A 

vida é existência. Já “existir” é o mesmo que ser; ser - escrito em letra minúscula - 

é um constante e movimentado vir a ser sendo (devir) si mesmo no cotidiano do 

mundo; existir é ser; viver é existir Pinel (2005) 

 

Larrosa (2005) diz que a “experiência” é aquilo que se passa no interior ou na 

subjetividade da pessoa - penetrando as atitudes e comportamentos, provocando-

os. Algo descrito do ponto de vista dela mesma, aquilo que é descrito pela pessoa 

mesma que experiência uma ou mais situações do mundo e das relações 

interpessoais cotidianas - objetividade - mostrando ser seus modos de ser no 

mundo, num enlace indissociável entre “subjetividadeobjetividade”. A experiência é a 

passagem da existência, uma trajetória provocada e evocada pelo ser que não tem 

essência ou razão ou algum fundante - fundamento/estrutura - mas que 

simplesmente existe, melhor dizendo ex-iste. Laing afirma que “interexperiência” é 

experiência com ou junto ao outro de si; toda experiência é (com)partilhada.  

 

Assim, o ser, estudado por Pinel (2003; 2004) é o ato sentido de existir 

concretamente no mundo em comum-união, ser no mundo, ser da alteridade. Ser 

sendo existência, impõe sua compreensão no contexto sócio-histórico, político, 

econômico, ideológico, institucional etc. O ser é o que aparece (e seu modo de 

aparecer) que ao fazer isso ai mesmo, se deixa descrever pelo pesquisador e ser 

testemunhado pelo leitor. O ser é contextualizado sócio-historicamente, e está em 

estado de devir, inconcluso que é. O ser, nesse sentido, não é - e nem tem - pois 

essência, existência que é. Também não é, entre outros aspectos, fixo e nem 
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estável, muito menos coerente e unificado: é afixado, desestabilizado, incoerente, 

desunificado...  

 

Também concordamos com Carreteiro (apud SAWAIA et al., 2001) que pensar o ser 

do homem é identificar este esforço para uma ultrapassagem contínua. Este esforço 

é visto nas maneiras de fazer do homem/mulher no cotidiano, advindo do seu ser e 

dos modos de ser.  

 

O termo “ser” então é algo como aquilo que do ser humano se mostra, o que aparece 

e que ao fazer isso aí mesmo, se deixa descrever pelo pesquisador e ser 

testemunhado pelo leitor. O que se mostra são subjetividades, e tem-se que ir à cata 

dos seus modos de ser cotidianamente, lidos/ sentidos/ intuídos que serão nos 

intertextos afetivos/ cognitivos. 

 

No próximo capítulo apresentar-se-á a trajetória dessa pesquisa, fornecendo 

subsídios para a compreensão dela e fornecendo pistas para a replicação. 
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6 A TRAJETÓRIA DA PESQUISA E METODOLOGIA PROPOSTA 
 
6.1 TIPO DE PESQUISA 

 
Optamos por uma metodologia de inspiração fenomenológica existencial, pois nos 

parece ser este um método de pesquisa mais adequado para estudar a experiência 

vivida, do ser nos seus modos de “ser sendo” de meninos e meninas em situação de 

rua, e mais especialmente de três deles que emergem com mais intensidade com 

suas expressões, histórias e da força de suas narrativas.  

 

 O “método de pesquisa denominado de inspiração fenomenológica existencial” aqui 

se refere ao método sugerido por Pinel (2004; p. 189): 

 
[...] uma escritura literária - pois o ser humano no mundo é pleno de poesia, 
de arte, de literatura; um valor à Vida Afetiva como comovedora da Vida 
Cognitiva;  uma escuta clínica, e por isso empática, do pesquisador; uma 
abertura a “interexperiência” um apegar Figuras (FI) que emergem de um 
Fundo (FU), fazendo aparecer Guias de Sentido (GS), que atraem e são 
atraídos pelos modos de ser sendo...; refletir junto ao sujeito da pesquisa 
acerca das ‘invenções’ que o cientista está (des)velando nas escrituras - 
ainda no ‘Diário de Campo’ e ‘Itinerância’ - já que a experiência do outro é 
também alteridade (...) (PINEL apud COLODETE, 2004, p. 201).  

 

A Fenomenologia Existencial, ciência - filosofia e arte - que me encanta exatamente 

pela liberdade que oferece na associação com a arte e escrita literária, na 

descoberta do ser “sendo”, sem entretanto, fugir ao rigor metodológico. As pessoas 

da pesquisa serão parceiras consideradas como (des)veladores dos caminhos  que 

iremos trilhar. A inspiração fenomenológica acaba por dar “asas”, pois permite 

planejar outros “vôos” sem perder o que encanta. Encantar é preciso! Além disso, 

faz-se opção pela existência vivida pelas crianças e adolescentes em situação de 

rua, por sua existência - e não sua essência.  

 

Pela inspiração fenomenológica é que se pode mostrar, descrever e compreender os 

motivos e sentidos contidos nos fenômenos vividos, através dela tem-se a 

possibilidade de liberar o nosso olhar para analisar o sentido de “ser sendo” criança 

e adolescente em situação de rua. 
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Buscamos investigar o sentido de “ser sendo...” criança e adolescente em situação 

de rua, estudando casos (descrição e contextualização de história de vida), para 

des(velar) os subjetivos e objetivos que marcam seus movimentos de sua casa para 

rua e vice-versa. 

 

Não há, exatamente, um planejamento específico para intervenção, até porque seria 

muito pretensioso planejar uma intervenção na existência, na vivência do outro, mas 

certamente a presença da coordenação do trabalho de rua de Vila Velha - ES, por si 

só já implica em uma “inter(in)venção psicopedagógica” (PINEL, 2002, COLODETE, 

2004).  

 

Ao mesmo tempo em que o parceiro de pesquisa se modifica, modificam-se as 

próprias “inter(in)venções”. Não há como fugir do fato e talvez também não se 

queira! Talvez esta seja uma das inúmeras contradições e paradoxos que dão 

sentido a existência como Educa(dor) Social de Rua. 
 
 
6.2 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA PESQUISA 

 
Os sujeitos dessa pesquisa são todas as crianças e adolescentes em situação de 

rua com os quais tivemos contato na coleta de dados.2 Com alguns tivemos vários 

encontros, com outros apenas um. Com o tempo vivido na pesquisa, emergiram três 

adolescentes que com suas narrativas e histórias - ajudaram a responder algumas 

interrogações, assim como ajudaram a pensar em tantas outras que não se 

conseguiu responder devido à complexidade do estudo. 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Encontram-se em anexo fotografias de crianças e adolescentes em situação de rua. Tais fotos são 
como fragmentos, capturados na tentativa de maior compreensão do outro. Cada detalhe de cada 
imagem associado ao texto é importante para compreensão das vivências das crianças e 
adolescentes em situação de rua.  Entre as fotos encontram-se várias de Tati, por ter tido um 
significado especial sua presença na pesquisa. 



 89

6.3 O CAMINHO METODOLÓGICO 
 
A pesquisa foi desenvolvida nas ruas do Município de Vila Velha, casas Lares, 

Unidades de Internamento, Secretaria de Ação Social (departamento de abordagem 

de rua) com olhar sentido voltado para crianças e adolescentes em que as ruas são 

ou estão sendo o seu local de trabalho ou o seu lar.   

 

A escolha do Município está relacionada com o trabalho de educação de rua que é 

realizado há 11 anos com crianças e adolescentes em situação de rua. Mais uma 

vez eles foram os companheiros existenciais. 

 

Este ambiente já conhecido permitiu uma visão mais ampla, percebendo o 

existencial no fenômeno que se apresenta, sem hipóteses prévias. A interrogação 

fez caminhar em direção ao fenômeno do sentido de ser “sendo” criança e 

adolescente em situação de rua. Ouvir o que a rua fala por meio da criança e do 

adolescente, que deveriam pelos padrões estabelecidos pela sociedade estarem 

protegidos em suas casas, é extrema importância. 

 

A lua, as estrelas, o barulho “vazio” dos carros, a noite nua e desnuda, foram as 

testemunhas. O texto final será veracizado - ou não - pelo leitor. O teor da tecitura 

do texto será provocador/provocante. 

 
A Lua dos meninos e meninas 
 
É ela, sempre ela que me acompanha 
com sua presença muda e terna 
acompanha-me com seu batalhão de estrelas 
sendo minha constante testemunha  
no sonho de educar... 
comigo sai a procura dos meninos e meninas 
esses que ela conhece tão bem 
pois os guarda e os protege com seu brilho acolhe(dor) 
As vezes cheia e imponente no céu 
como se quisesse fortalecer nossos meninos 
outras vezes minguante que está compartilha  
as tristezas prozidas nas ruas 
Em algumas noites ela some com as estrelas 
e os meninos e meninas choram sua ausência 
nas noites de frio sem o seu brilho 
Mas depois num ritual mágico  
cheio de brilho e luz 
reaparece ela para os nossos meninos 
voltando a acolhe-los em seus braços 
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voltando a acompanhar-me 
como a mais terna e principal testemunha... 

                                         (PAIVA, 2005) 
 

 

6.4 INSTRUMENTALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 
Como convém a um estudo de inspiração fenomenológica, a fonte essencial de 

dados foram os relatos/narrativas da pesquisadora (quanto à primeira interrogação) 

e dos meninos e meninas de rua (para responder a segunda e a terceira 

interrogação).  

 

Para coletar essas narrativas/relatos utilizou-se entrevista aberta e não-diretiva, 

relatos escritos ou dados visuais como desenhos, memórias, relatórios de relatos 

diários de educadores sociais da SEMAS e fotos que compuseram um Diário de 

Campo e de Itinerância. 

 

As entrevistas se deram sob a forma de grupos de encontro. Procuramos interpretar 

compreensivamente a linguagem (e expressão) da pessoa; a percepção dessa 

linguagem funcionou como um veículo de significações, em que procuramos mostrar 

a perspectiva fenomenológica que não dicotomiza sujeito de objeto, significado de 

significante; a ação na entrevista não foi intervenção ou tratamento.  

 

As entrevistas fenomenológicas oportunizam penetrar no mundo, na presença, na 

vida da criança e do adolescente em situação de rua, por intermédio do 

envolvimento com eles, o pesquisador tomado por cada gesto lingüístico por eles 

emitidos. 

 

Sendo sujeitos envolvidos nas complexas redes do mundo as crianças e 

adolescentes em situação de rua se dispuseram a contar suas histórias vividas que 

se tecem na historicidade. Por mais duras que às vezes nos pareceram ser, 

tínhamos a consciência de que estas eram as histórias dos gestos humanos. Devido 

a este fato compreendemos que precisávamos perceber cada gesto, cada 

movimento, que apesar de serem humanos são únicos, diferente de qualquer outro 

ser que exista na face da terra. 
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Os silêncios, que ocorreram, falaram alto, pois se constituem um novo gesto, na 

forma de entender a fala, a vivência significativa aparentemente não comunicada.  

 

É o novo “som” que emana do silêncio, neste sentido Merleau Ponty diz que: 

 
Precisamos, enfim, considerar a palavra antes que seja pronunciada, contra 
o fundo de silencio que sempre a envolve e sem o qual nada diria ou 
desvendar ainda os fios de silêncio que a enredam. Há expressões 
Conquistadas, um sentido direto, correspondente ponto por ponto às 
locuções, formas, vocábulos instituídos (1971, p. 226). 

 

As entrevistas foram sempre um acontecimento que não cabiam numa 

programação. Um encontro com uma outra realidade, que não é a do pesquisador, 

que tem sua identidade própria. Encontro que levará a “compreensão empática” 

desta outra pessoa que se coloca bem diante do entrevistador, exigindo um novo 

posicionamento, o de escutá-lo; é com ele e a partir dele que será elaborada a 

melhor pergunta. No quadro em que metaforicamente pintar-se-á, ele criará as 

formas e dará seu traço e a cor nesta tela de sua vida. 

 

 Na escuta, o outro exigia que o pesquisador o hospedasse em si, no seu ser sendo. 

Ele queria testar: - “Você sabe escutar”? "Você suporta escutar?" E se ele detectava 

que, naquele instante, não se estava conseguindo escutá-lo, ele logo descon(fiava) 

que não se sabia escutá-lo! Mas ao descobrir isso, descobria a humanidade do 

entrevistador, aquilo que os igualava aos modos de ser sendo. É condição de ser 

humano: escutar e desejar ser escutado. Por isso, Guimarães Rosa [19--] pontuava 

que viver é muito perigoso. A psicóloga existencial Henriette Morato (1989), ao 

produzir suas pesquisas, adota uma postura semelhante a que está se propondo: 

escutar. Poeticamente, bem ao estilo da escritura existencial, ela ilumina o que se 

deseja fazer/sentir/pensar junto aos sujeitos/pessoas da pesquisa: 

 
Abro o armário e ouço. Deixo essas vozes me contarem suas histórias. 
Ouvir histórias faz bem. Como criança que adora ouvir história para dormir. 
Escuto falas de experiências, de sonhos. Histórias contadas (...) Revelam 
publicamente intimidades. Dizem e escrevem experiências pessoais. Usam 
da linguagem poética. Além dos armários, essas histórias contadas e 
ouvidas abriram meu coração. Apaziguavam-se, apaziguando-me. E minha 
escuta me levar a sonhar (MORATO, 1989, p. 172). 
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Por isso os pedagogos e educadores existencialistas acreditam que ao produzir uma 

pesquisa, também estão a produzir “inter(in)venções psicopedagógicas”, e que cada 

escuta produz uma “prática educativa” - que até pode ser inclusiva -  diferenciada, 

personalíssima.  

 

Pontuamos aqui que "abrir do armário" no sentido metafórico não foi algo fácil 

mesmo para alguém que está há mais de 20 anos abrindo este armário todos os 

dias. Compreendemos que cada dia é único, que cada história contada é única em 

seus gestos e linguagem, devido a este fato cada "abertura de armário" é envolvida 

de sabor e, às vezes, dor. É como se fosse sempre um novo ser abrindo uma nova 

porta. 

 

Não foi possível fazer previsões ou cálculos, mas foi possível pensar no encontro 

com o outro, na possibilidade de (des)velar e ao mesmo tempo ser (des)velado, na 

possibilidade de ser um - no sendo, no mundo. “Uma singularidade na pluralidade de 

ser sendo si mesmo no cotidiano do mundo” (PINEL, 2000, p. 175). 

 

Este instrumento - o de entrevistar - permitiu a coleta de “depoimentos” em um 

estudo empático e compreensivo acerca do cotidiano dessas crianças e 

adolescentes, cotidiano esse que fez sentir um deserto “a flor da pele”. 

 

Por isso, não nos limitamos a descrever quantidades de crianças e adolescentes em 

situação de rua que foram acompanhados, descrevendo em diário de campo. 

Buscamos conversar com eles por meio de entrevistas abertas - que produziram ou 

não depoimentos. Thiollent (1998), renomado metodologista qualitativo, sugere que 

os sujeitos devem ser procurados por meio de pesquisa com maior vivência naquilo 

que se estuda, e no nosso caso, vivência significativa - por tempo - de estar sendo 

na rua, (des)velando modos de ser sendo.  

 

Mas ainda assim, nem tudo é perfeito - apesar das tentativas de sê-lo. A experiência 

é impossível de ser planejada, conduziu a situações de crianças e adolescentes em 

situação de rua que, por exemplo, estavam em “prisões” vivenciando a perda total 

da liberdade, tendo experienciado um ato de extrema violência que é o de 
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assassinar outro ser humano, em meio a este cenário coletado de suas experiências 

vividas.  

Propôs-se escutá-los com toda sensibilidade e prazer que foi possível. Rogers 

(1978) diz que quando se refere ao prazer de ouvir uma pessoa, quer dizer, ouvi-la 

em profundidade, com palavras e idéias, ouvindo seus significados pessoais e 

privados, ouvi-los por mais dolorosas que fossem algumas narrativas, soavam como 

música aos meus ouvidos, uma música com poder de mexer com o ser.  

 

Muitas vezes foi preciso ser silenciosa para que suas vozes pudessem ser 

ouvidas/escutadas, para que se pudesse ser transmitido algo a mais acerca de seu 

mundo, para que pudesse ser apreendido o que realmente importa, para que seu 

corpo pudesse sair da invisibilidade do dia-a-dia e mostrar-se com dignidade cidadã 

para a sociedade. Outras vezes também estivemos silenciosos porque não sabia ou 

não havia o que dizer, nem mesmo o que perguntar. O único ato que restava e que 

se fazia necessário era o da escuta empática. 

 

Partindo do universo público e por vezes privado da rua, onde se encontra a criança 

e adolescente que mora nas ruas do Município de Vila Velha, buscamos  

descre(ver), inspirada na fenomenologia existencial, o cotidiano vivido da criança e 

adolescente em situação de rua.  

 

Os procedimentos descritos a seguir, que foram utilizados se respaldaram em Erthal 

(1994), Forghieri (2001) e em Pinel (2005): 

 

٠ mergulhamos existencialmente junto às crianças e adolescentes em situação de 

rua, e de modo inter-dinâmico, nos distanciamos reflexivamente. Na reflexão é que 

se procura apreender os significados do que é e como é ser sendo; 

 

٠ tentamos, na reflexão, capturar a existência vivida de ser sendo ali na rua  ou outro 

espaço; 

 

٠ ativemo-nos a transcrever de memória dos encontros, e seguimos sugestões de 

Bom Meihy (1998) em trabalhar o texto - em termos de gramática e português - 

objetivando aumentar a compreensão do leitor acerca dos sujeitos da nossa 
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pesquisa. Ao mesmo tempo mantiveram-se gírias e foram reproduzidas palavras 

objetivando “transcriar”, isto é, dar sentido ao palco desses atores sociais, e 

novamente recorrendo a Bom Meihy (1998); 

 

٠ buscamos ampliar a percepção sentida – por meio de uma escritura que (pró)cura 

(des)velar o que é e como é - acerca da existência vivencial das crianças e 

adolescentes em situação de rua; 

 

٠ procuramos apreender figuras de um fundo e (des)velar os modos de ser sendo; 

 

٠ optamos por descrever vários e contraditórios modos de ser sendo para que não 

configure uma estrutura da subjetividade, que não é fixa, mas efêmera - dependendo 

de ser sendo; si mesmo (psíquico e orgânico); cotidiano; mundo (história, cultura, 

ideologias, sociedade); 

 

٠ descrevemos um ou mais Guias de Sentido (GS) que por se ligar aos modos de 

ser sendo, não é um cataloga(dor), nem um diagnóstico. É algo também efêmero, 

cheio de altos e baixos - um ir e vir constantes. Quando se apreende quietude, logo 

aparece um furacão de ser sendo. Nada do GS é seguro, mas é algo que aparece, 

parece, desaparece; e 

 

٠ finalmente, tentamos integrar as partes percebidas/sentidas, procurando compô-

las dentro desse mosaico do tipo quebra-cabeça existencial. 

 

Aqui é adequado destacar que experienciamos outros procedimentos, mais e mais 

intensos, que por serem mais uma significativa experiência - já desvela(dor)a dos 

modos de ser sendo – optamos por colocar como parte dos resultados e discussão 

obtidos, pois transformaram-se em atitudes indispensáveis ao (des)velamentos 

propostos. 

 

 

6.5 ANÁLISE COMPREENSIVA DOS DADOS 
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Desejamos mergulhar nas histórias, pois estas, evocando o passado, desvelam o 

presente e acenam para o futuro em formas vivenciais. 

 

O número de trabalhos científicos referentes à criança e ao adolescente de rua não 

é tão grande, principalmente no contexto da Educação e da Pedagogia. Existem 

poucas teorias construídas nesse sentido.  E é justamente por isso que propomos 

trilhar este caminho, que apesar de conhecido não foi o mais fácil. 

 

Assim, buscamos compreender empaticamente o que é “ser sendo” criança e 

adolescente em situação de rua, interpretando, compreensivamente, a linguagem do 

menino que mora nas ruas e observando cada gesto lingüístico que vai além das 

palavras.  

 

Suas vivências precisaram ser compreendidas, descritas tal como se apresentaram, 

não se buscou uma explicação causal, mas uma análise do que é vivido pelo menino 

que mora nas ruas, tal como é vivido, acolhendo cada palavra, cada gesto 

lingüístico, dentro ou fora da sentença que foi apresentada. 

 

Caminhamos para além dos motivos, sem a pretensão de ultrapassar aquele que  se 

mostra, procurando  acompanhar seu ritmo, seu modo de estar no mundo, o sentido 

dessa vivência - e vivência é vida. 

 

Nos inspiramos em um espaço fenomenológico que é a vivência e a mediação com 

o mundo, onde foram realizados todos os movimentos possíveis para que a 

experiência se mostrasse, se desvelasse diante de todos nós – eu, o meu 

orientador, o grupo de orientandos, etc. 

 

Arte, música, poesia e literatura foram constantes, por carregarem em si toda 

sensibilidade necessária para compreensão do ser criança e adolescente em 

situação de rua. Pinel (2000) fala da necessidade de recorrer às “artes” por conta de 

suas especificidades de sensibilidade que facilitam a compreensão do sentido, e que 

marcam sócio-historicamente a Psicologia Existencial, na maioria das vezes 

produzidas pelo método fenomenológico, no caso desta pesquisa foi impossível não 

recorrer às mesmas. 
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Esse estudo poderá contribuir como conceito, termo ainda em pesquisa, de “ser 

sendo” no cotidiano do mundo (PINEL, 2000, 2004) para aqueles que fazem do ato 

de educar nas ruas um oficio, fornecendo a estes, conhecimentos acerca do 

cotidiano das crianças e adolescentes em situação de rua que poderão enriquecer 

sua prática diária de Educa(dor).  Para as pessoas que não militam nesta área, o 

estudo pode auxiliá-las a adquirir uma outra visão do que é viver, sentir e “ser-

sendo” criança e adolescente em situação de rua. 

 

Ficamos atentos às linguagens - verbais e corporais – das crianças e adolescentes 

em situação de rua. 

 

Falamos de inspiração fenomenológica-existencial, pois recorremos a Colodete 

(2004) que utilizou tal termo ao estudar o caso de uma menina maltratada 

fisicamente por um membro de sua família e suas vivências na sala de aula. Esse 

autor abandona o termo “essência” e resgata a existência - sempre aberta, finita, a 

deriva etc. - optando pela literaturalização do texto. Hall e Lindsey (1984) destacam 

que as pesquisas existenciais se caracterizam pelo discurso poético, literário.  

 

 

6.6 ÉTICA NA PESQUISA 

 
Conseguimos autorização, da Meritíssima Juíza da Vara da Infância e Juventude da 

Comarca de Vila Velha (ES), conforme Anexo 10. 
 

Foram modificados os nomes das crianças e adolescentes, objetivando preservar a 

identidade; inventamos outros objetivando, cuidadosamente, manter os laços 

etimológicos com os originais. 

 

Perguntamos a eles se importavam serem descritos em “um livro”; explicou-se de 

forma que pudessem entender e como não foram encontrados seus pais para 

autorizarem, quem respondeu por eles foi/é o Juiz da Comarca. 
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A atitude junto a eles foi de empatia, aceitação incondicional e congruência, 

características Éticas de um dos ramos do existencialismo que é a Abordagem 

centrada na Pessoa (ACP) criada por Carl Ransom Rogers (1902-1987). 

Congruência é uma atitude de autenticidade, honestidade junto ao outro. Empatia é 

antes uma atitude para sentir o que o outro sente, como se estivesse em seu lugar. 

Aceitação incondicional é respeito, consideração positiva incondicional com o 

cliente. Rogers (1978) diz que estas qualidades humanas (atitudes) são 

“necessárias e suficientes" para o desenvolvimento/aprendizagens humanos, 

ocorrendo crescimento psicológico da pessoa sob impacto dessas atitudes. Nesse 

sentido é que afirmamos que o método fenomenológico-existencial de pesquisa é 

também de intervenção ou produtor/ inventor de mudanças positivas na 

subjetividade/ personalidade do sujeito. 

 

 

6.7 SINTETIZANDO NOSSA PROPOSTA FENOMENOLÓGICA EXISTENCIAL 

 
Visando atender a uma escritura fenomenológica mais clássica, e por isso 

respondendo as diversas demandas dessa complexa área, apresentamos as 

“atitudes” e “habilidades” mais utilizadas durante todo o processo. O que fizemos 

aqui, mesmo correndo o risco de repetir, mas ao mesmo tempo, a satisfação por 

citar termos mais aprovados pela academia dentro de uma postura fenomenológica: 

 

٠ trata-se de um estudo que se inspira no método fenomenológico-existencial; 

 

٠ que tem explicitado o valor fornecido a um Relatório de Pesquisa de “escritura 

literária”; 

 

٠ que na coleta de dados inventou-se um clima psicológico de abertura da 

pesquisadora que foi o da “empatia”, que é uma atitude científica fenomenológica – 

de fato um esforço – de ficar no lugar dos participantes do estudo como se fosse 

eles (“redução” ou “envolvimento existencial”); 

 

٠ dessa empatia e conseqüente descrições, foram aparecendo, à medida que os 

fazia, os “protocolos de pesquisa”; 
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٠ partimos para inúmeras leituras das descrições, e dessas foram capturados os 

modos de ser sendo si mesmo no cotidiano do mundo, que são mostrados por um 

ou mais “Guias de Sentido” (GS), que são metafóricas figuras que emergem de um 

metafórico fundo, que foi a “extração das assertivas significativas”; 

 

٠ tentamos com esses “modos de ser sendo...”, que são capturados por GS’s, 

inventar a “formulação de sentido” – tendo conseguido dentro dessa perspectiva e 

evitando enunciar um GS, estimular para que o leitor pudesse ser capturado pelo GS 

dele (em relação ao lido/ envolvido);  

 

٠  buscamos com esses GSs inventar a formulação de sentido; 

 

٠ passamos, então, a “validação dos dados”, comparando-os com os processos 

efetivados que estão nos “protocolos originais”. Para isso, de modo simbólico, 

interrogamos a eles (protocolos): Tem aqui algo que não é compatível com “vocês” 

(protocolos)? O que “vocês” não estão levando em conta ou está desconsiderando 

quando são mostrados os dados? Esses dados que estão aqui em minhas mãos 

contém algo que não estejam em “vocês”?; 

 

٠ partimos então para uma “descrição exaustiva”; 

 

٠ optamos, nessa exaustiva descrição, como foi dito por uma “escritura 

marcantemente poética/ literária e por vezes dramática”, o que pode, de certa forma, 

provocar a metodologia fenomenológica clássica que propõe uma escrita objetiva e 

inequívoca. Ao mesmo tempo, devemos observar que a escritura literária (poética, 

romântica, dramática) defendida aqui na nessa proposta fenomenológica – 

marcantemente empática (imbricação “sujeitoobjeto”), não se desvia de um texto 

científico, respondendo aos objetivos propostos, mas tal qual eles se mostram nas 

existências “tóxicas” dos nossos participantes do estudo. Isso significa que 

respondemos aos  objetivos, de modo claro e inequívoco, devendo ao leitor, capturá-

los, pois está se focando o afeto e a sua dinâmica sempre complexa e híbrida na 

rua; e 
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٠ na escritura mostramos a “existência em si mesma” dos dados coletados. 

7 A RUA: O INÍCIO, A RUGA, LABIRINTOS... 
 

Objetivo da pesquisa aqui - descrita nas interrogações de pesquisa - é o de 

descrever a experiência com a rua e o seu significado, e com isso desvelar os 

sentidos que conduziram a esse lugar/ espaço público. 3 

 

A rua sempre foi significativa para mim. Quando criança ouvia sempre minha mãe se 

referindo a esse espaço público como seu ganha pão. Eram nas ruas de Vitória que 

ela vendia jornais, flores e até mesmo chegou a pedir esmola a fim de ajudar no 

sustento dos irmãos menores. Esses fatos eram relembrados com certa doçura, mas 

também com muita bravura, era como se fosse um soldado contando ”causos” de 

guerra. A rua para minha mãe significava luta, sobrevivência, em nenhum momento 

esse seu labirinto era contado como o lugar do brincar.  A rua era o lugar do 

trabalho. 

  

Naquele instante social e histórico a rua não era vista somente como o lugar da 

violência, ou da dor. Entretanto, para ela - um ser sendo materno - em alguns 

momentos ali era o lugar da perda. Muitas ruas, labirinticas ruas. Uma perda! Minha 

mãe não conseguiu ficar na escola porque não conseguia aprender. Teria problemas 

de aprendizagem? Ora, ela tinha que acordar muito cedo para vender jornais e fazer 

entrega de roupas lavadas em hotéis. Não conseguia ficar sem dormir na escola. Ela 

não conseguia aprender, pois a dureza da experiência era muito grande. Era sempre 

reprovada, e isso a levou a abandonar essa instituição, a qual, a princípio, propunha 

- ontem como hoje - a ensinar.  

 

Minha mãe viveu sua juventude nos anos 50 - século XX - um período marcado por 

mudanças positivas (música rock, cinema nacional “chanchada” em franca 

popularidade, o poderio da Rádio Nacional e seus ídolos femininos, estes sim eleitos 

pelo voto direto, como Emilinha Borba e Marlene) e negativas (maior discriminação 

étnica - pois é negra, as fãs dos artistas de rádio, pela maioria serem negras, eram 

chamadas de “macacas de auditório”; guerra fria; governos populistas). Minha mãe, 
                                                           
3 A partir desse capítulo há o uso constante da primeira pessoa do singular, visto que é um pouco da 



 100

como bem destaca Heidegger, Binswanger e Boss (HALL e LINDSEY, 1984) é um 

“ser-no-mundo” (Dasein ou existência humana), assim como todos nós! 

 

Ela era uma menina em situação de rua, nascida num dos morros da Grande Vitória, 

numa família de 12 irmãos, em que a metade morreu de desnutrição. Como filha 

mais velha, precisou das ruas para que os demais não morressem. 

 

Minha mãe vivia em meio à diversidade de conflitos advindos das injustiças e da 

miséria, desencontros e desencantos familiares, sentia na pele o que era ser pobre, 

mulher, negra e excluída economicamente da sociedade, mas lutava nas rugas da 

cidade, com toda a resistência e resiliência que fosse necessária para a sua 

sobrevivência. Uma mãe à flor da pele! 

 

Por estar nas ruas (pré)ocupada com o sustento da família, ela não se recorda deste 

lugar como o lugar do lúdico. A rua significava trabalho, um desafio diário a ser 

enfrentado, um lugar que desgasta o ser sendo e provoca rugas - pela exposição ao 

ar, ao sol, à chuva.  

 

A rua foi, enfim, o grande palco no qual se representou a infância e a adolescência 

da criança pobre, mas que ainda assim procurou ser protagonista do seu tempo, nos 

papéis a ela permitidos pela ordem dominante. Tratava-se, portanto, de subverter a 

ordem estabelecida de maneira sistemática e cotidianamente. 

 

As histórias provenientes da experiência dela com a rua são até hoje escutadas por 

seus filhos e filhas, seus genros e nora, netos e netas. Ela conta com certo orgulho 

de quem esteve lá à beira do precipício e não caiu, ou, caiu várias vezes e se 

levantou. Ela também tem orgulho de ter se formado em Pedagogia aos 65 anos de 

idade, mas isso é outra história!  

 

Minha experiência com a rua nasce das escutas atentas que sempre fiz junto aos 

“causos” maternos. O que apreendia junto à minha mãe era que a rua era um 

espaço ambíguo, provocante, provoca(dor). Imagino sempre os cenários descritos 

por ela quando estou na rua trabalhando e, embora os motivos para estar na rua 
                                                                                                                                                                                     
minha história vivida e que conduziu o meu olhar de pesquisadora para a rua.  
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sejam distintos, de toda forma apresentam alguma relação, mesmo que labiríntica. 

Afinal, somos ambas – ontem como hoje - mulheres no mundo! 

 

A rua foi, também para mim, o espaço de brincar de pique, de queimada, de cabra 

cega, de amarelhinha, de roda. Era um tempo gostoso compartilhado pelos vizinhos 

das noites em que faltava luz. Tempo kairós! Todos sentavam nas calçadas e 

começavam a contar casos e a cantarolar. 

 

Nesse espaço aprendíamos a viver em grupos, a (com)partilhar as brincadeiras, 

inventar estórias, criar brinquedos. Era a minha rua. Minha ruga! 

 

Era um espaço que parecia infinito para o meu ser sendo criança. Na rua eu corria e 

sorria. Era também o palco de constrangimentos devido a problemas familiares que 

se tornaram, eventualmente, públicos. Ela era para mim o lugar do sonho, mas 

também salpicado de pesadelos. Labirintos-ruas! Para não cair, pelo seu lado 

labirintítico, andava sempre de cabeça baixa! 

 

Foi à rua que recorri por duas vezes quando não agüentei os conflitos causados pelo 

alcoolismo de um membro da família.  

 

Achava que o lugar de tantos sorrisos, de tanto prazer fosse me acolher. Eu tentei 

permanecer indefinidamente na rua, afastando-me de casa, dos acolhimentos das 

gentes familiares! Entretanto, seus espaços pouco iluminados e a solidão sentida me 

fizeram temer e recuar (e retornar ao lar). Soturna noite-rua, essa que convida e ao 

mesmo tempo repele! Até hoje recordo a sensação de me sentir um grão de areia 

em meio a tantos caminhos-labirintos! A sensação foi a de que seria tragada pela 

solidão da rua, senti medo daquele espaço que para mim significava paz, alegria e 

retornei para a proteção que se chamava casa. 

 

Retirados os salpicos de pesadelo e dor, a rua continuava a me fazer sorrir, era meu 

chão de poesia que me permitia cantar, dançar e sonhar através dos blocos e 

escolas de samba que se apresentavam no carnaval. 
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Ao entrar para Igreja Batista - ao final de minha adolescência - a rua, as praças 

transformaram-se em templos. Nelas eu evangelizava, pregava, cantava com todo 

fervor de uma jovem de 17 anos de idade. A rua era enfim meu espaço significativo. 

 

Aos 18 anos de idade então decidi ir para Recife (Pe), cursar Teologia no Seminário 

Batista. Talvez estivesse em busca de outras rugas, lugar-tempo de resistir, 

enfrentar solucionar memórias. Fui ater-me nas ruas de Recife. Meu trabalho 

consistia em “evangelizar” os seres sorumbáticos como as prostitutas das ruas. A 

proposta era evangelizar, catequizar. Elas deveriam optar pela Igreja. Entretanto, de 

certo modo - e tendo um outro olhar sentido acerca de mim naquele período - de 

certo modo penso que meu objetivo era o de desrualização.  

 

O trabalho, a princípio, era realizado apenas durante o dia. E era sob a luz do sol 

que encontrávamos algumas mulheres muito agitadas, pouco relaxadas e 

disponíveis. Penso que uma das representações sociais do “dia” é estar sem tempo. 

Então, resolvemos realizar os nossos trabalhos após as 22:00 horas. A intervenção 

era realizada em parceria com a ONG (Organização Não-Governamental) “Visão 

Mundial”, que recebia financiamento de projetos internacionais, bem como da Igreja 

Batista da Concórdia (centro do Recife). 

 

A Igreja decidiu evangelizar prostitutas devido ao grande número de mulheres que 

ficavam em sua porta enquanto a instituição se achava despreparada para lidar com 

tal fenômeno. Fato semelhante ocorre atualmente com relação à Igreja Católica na 

Pastoral Gay de São Paulo, coordenada pelo Pe. Trasferetti (in PINEL, 2003). 

 

Formamos então um grupo de jovens que de forma destemida (des)velava as ruas 

do Recife. Descrevo o termo “destemida” porque na década de 80 (século XX), a 

cidade já era conhecida como a “Venérea Brasileira”, isso devido ao alto índice de 

doenças venéreas segundo as estatísticas epidemiológicas.  

 

Destemidos. Quase inconseqüentes. Nessa época, a cidade já era conhecida pelos 

altos índices de violência - uma violência alastrada em meio a insatisfações, 

desempregos, miséria, aumento das favelas, crime de colarinho branco, a seca que 

trazia à cidade os retirantes. Nas saídas pelas noites, nós os educadores sociais, 
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nos deparávamos com todo tipo de situação imaginável, inclusive tiroteios. Era um 

mundo paralelo que não conhecia, que amedrontava, mas que ao mesmo tempo me 

instigava, me desafiava ao extremo. A década de 80 marca o desmantelamento do 

regime militar. Por essa época, em 1983 faleceu, em decorrência de AIDS, o 

costureiro Markito – o caso tornou-se popular em todo Brasil. Nessa década, ainda 

se pensava que Aids era “câncer gay”. Ao mesmo tempo a abertura política ganhava 

sentido devido às pressões populares, e ganhava “corpo” o Movimento Nacional dos 

Meninos e Meninas de Rua (MNMMr). As paradas de sucessos musicais, prevalecia 

a gravação (de 1979) de Maria Bethânia, que agora parece produzir presságios: 
 

Ó abelha rainha 
Faz de mim um instrumento 
De teu prazer, sim, e de tua glória 
Pois se é noite de completa escuridão 
Provo do favo de teu mel 
Cavo a direita claridade do céu 
E agarro o sol com a mão 
É meio dia, é meia noite, é toda hora 
Lambe olhos, torce cabelos 
Feiticeira vamo-nos embora. 

 

Nessas noites de completa escuridão conheci vários grupos - e existencialmente 

provei do “favo do seu mel” - como ato sentido de envolvimento existencial, com o 

distanciamento reflexivo, e muita Ética. 

 

Comecei a trabalhar com as meninas que se denominavam “entendidas” (lésbicas) e 

que viviam em espécies de guetos, pois a sociedade não fornecia outros espaços, 

assim como ocorre com os gays. Havia os meninos que se denominavam “bichas” 

(gays que se expressão de modos historicamente femininos), humilhando-os 

socialmente. Presenciei os efeitos que as drogas causavam nas pessoas, uma 

existência tóxica. Aprendi a ver outros seres no mundo que para mim não existiam - 

ou que existiam apenas nas descrições dos livros, revistas ou mostrados na TV. De 

qualquer modo, nesses casos, as descrições eram quase sempre feitas de modo 

caricato que, de nenhuma forma, correspondia à realidade da rua. 

 

Essas ruas me proporcionaram a oportunidade de enxergar o que não conhecia. 

Provocavam-me a ver coisas que jamais imaginaria. A cada prostíbulo que visitava, 

em cada zona de prostituição que eu adentrava sentia-me num “inferno”, fosse pelo 



 104

descuido, fosse pela falta de camas individuais, pela fome, o fogão sem comida, 

pelo cheiro de urina. Era metaforicamente o inferno humano daqueles que não têm 

direito a ter direitos, daqueles que são tratados com indiferença. Andando pelos 

prostíbulos empobrecidos compreendia a presença ali da rua, no sentido de estar 

em um labirinto. Escutava o silêncio eloqüente que por vezes parecia ensurdecedor.  

Eram grupos sem qualquer vínculo com a cidadania, pessoas que não interessavam 

ao poder público. Ninguém se interessava por elas. Parecia que elas não eram 

necessárias à sociedade “oficial”. Eram desqualificadas enquanto cidadãs, sem 

perspectiva de futuro. O prazer e desejo confesso, pouco sentiam ali! Mas como o 

humano é ambíguo. 

 

Diante deste cenário, percebendo a indiferença, inclusive da denominação religiosa 

a qual eu fazia parte, na realização de um trabalho junto às prostitutas, os viciados -  

decidi deixar o “suntuoso” Seminário Batista em estilo americano localizado no 

centro da cidade.  

 

Fui morar na zona de prostituição de Brasília Teimosa. Nome estranho? Nem tanto. 

Ele se devia ao fato do mesmo ter a mesma idade de Brasília, ter nascido de uma 

invasão, onde os policias derrubavam todos os barracos à noite e no dia seguinte, lá 

estavam os barracos todos de pé. Gente resistente: modos de ser sendo teimoso. 

 

Residir junto aos educandos era uma atitude que se tornava cada vez mais 

corriqueira aos trabalhadores sociais, marcados pela pesquisa-ação e pesquisa 

participante. Ir morar com as prostitutas, entretanto não significou que nos 

prostituíssemos, mas que, pela “empatia”, sentíssemos a experiência 

(“negativapositiva”) delas. 

 

Não fui só. Ainda bem que as nossas ações mais extremas e no nosso jeito de ser 

sendo radical sempre esteja alguém do nosso lado. Eu e minha amiga Aneide fomos 

desafiadas a esta atitude. A indiferença da sociedade e o desafio das prostitutas 

estavam - com seus modos de ser no mundo - a nos dizer que queriam ver se 

nossas palavras continuariam as mesmas se morássemos em uma zona de 

prostituição, o lugar reservado social e historicamente para elas. 
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Na verdade nossa situação no Seminário já não era tão boa, uma vez que 

utilizávamos seus jardins para receber nossos educandos, que na verdade não 

possuíam o perfil do educando idealizado por eles. Na verdade éramos 

escuta(dores)! Ficávamos durante horas ali no jardim, mas aquela escola na época 

sob a direção de educadores norte-americanos não suportava a cena, pois ela 

transgredia a ordem estabelecida de uma estética, dir-se-ia, mais hollywoodiana, 

neste gesto eu estava a mostrar o meu ser sendo transgressora e ao mesmo tempo 

o meu ser sendo ingênua.  

 

Recebi uma carta de advertência. Fui chamada à reitoria do Seminário e “convidada” 

a “pensar” em minha “vocação” (leia-se: missão). Interrogaram-me: - Você deseja 

continuar aqui? Evidentemente era uma ameaça. Sai do internato junto com minha 

amiga e passamos então a ser alunas externas. Fui impelida a sair da escola, assim 

como um dia tentei sair de casa. Em ambas retornei por ruas sinuosas: prossegui 

meu trabalho de modo mais independente, os desafios e as dificuldades me faziam 

ser sendo forte. 

 

Moramos em um barraco de madeira em meio da zona de prostituição. A nossa 

casa era uma espécie de pronto socorro socioeducativo. Nela atendíamos a 

qualquer hora do dia e da noite. Levávamos para hospitais, realizávamos primeiros 

socorros, no nosso ser sendo solidárias criávamos - de acordo com as demandas - 

cursos profissionalizantes. Acima de tudo escutávamos! Escutávamos, portanto, 

com a motivação de nosso sentir, pensar e agir profissionais naquele nosso espaço 

dentro de Brasília Teimosa.  

 

Após quase dois anos morando ali, nos mudamos para outra rua, agora não mais 

em meio à zona de prostituição, mas no mesmo bairro. Sentimos necessidade de 

um distanciamento maior, estávamos confusas, pois o oficio de educador social é 

extremamente desgastante. Percebíamos que o envolvimento existencial era o 

único que prevalecia, e por diversas variáveis, não conseguíamos obter o 

indispensável distanciamento reflexivo. Além do mais já não se fazia necessário 

provar mais nada nem para nós, nem para elas. 
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Durante o período que passamos voltadas apenas para a população adulta 

começamos a perceber que havia crianças nesse espaço demandando nossa 

atenção. Eram muitas crianças, filhos das mulheres que se prostituíam.  Esses 

meninos iam para as ruas do Recife, pois o espaço ali já era pequeno para eles, 

seus projetos (e de suas mães). Foi então que a Igreja Batista iniciou outro projeto 

chamado “Novo Caminho”. Entretanto, nem sempre o discurso era compatível com a 

prática. O objetivo com as mães era sempre religioso. O objetivo com as crianças 

era retirá-las da rua. A verdade sentida era a de que alguns membros de “poder” da 

Igreja não aceitavam essas pessoas em seu templo. Então se decidiu construir um 

pequeno templo no local mesmo das prostitutas e seus filhos. Era reproduzida a 

idéia de que aquela igreja era a Igreja das “putas”. O pastor nomeado era um ex-

adicto, o que não deixar de ser significativo. 

 

Após uma visita inesperada da mãe de Aneide ao local onde morávamos, a família 

da mesma avaliou que o local não era adequado para uma “moça de família” morar. 

A partir dessa avaliação e levada por pressões familiares Aneide mudou-se para 

Rondônia. Minha família, por sua vez em Vitória, no Espírito Santo, não tinha noção 

exata de onde eu morava e o que fazia. Desse modo, não tive que me submeter ao 

mesmo tipo de pressão. 

 

Neste período terminei o curso no Seminário e iniciei o curso de Pedagogia, com o 

objetivo de que este me fornecesse um maior suporte para o trabalho que 

realizávamos. Alguns membros da igreja se opunham terminantemente que eu 

fizesse esse curso (e o futuro curso de Direito). Essas mudanças provocaram-me 

bastante. Saí da “casa de boneca”, parafraseando a dramaturgia de Henrik Ibsen 

(1828-1906)4.  

 

                                                           
4 Henrik Johan Ibsen (nascido em 20 de março de 1828; falecido em  23 de maio de 1906) foi um 
famoso dramaturgo norueguês, um dos principais expoentes do teatro realista moderno. Autor, dentre 
outras peças de teatro, de “Casa de Boneca”, que tem uma frase clichê muito famosa: "A maioria 
nunca está com a razão a seu lado". Adaptado para o cinema com o título “A Doll's House” (“A Casa 
de Boneca”), de 1973, direção de Joseph Losey. Resumo: Nora (atriz: Jane Fonda), esposa do 
autoritário Torvald (ator: David Warner), decide abandoná-lo quando descobre que ele não a valoriza 
e nem a respeita. Um filme clássico que aborda o “feminismo” se revelando em um outro período 
sócio-histórico. 
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Engajei-me politicamente em alguns movimentos sociais e comecei a ter uma outra 

visão do trabalho.  Vivi minha fase de Marxista ao extremo e passei a sentir/ pensar/ 

agir diferente dos modos religiosos tradicionais que tinha experienciado, comecei 

inclusive a questionar a própria religião, sobretudo a partir de leituras instigantes de 

filósofos tais como Sartre e Nietzsche em meu jeito de ser sendo curiosa e 

questionadora. Essa experiência foi uma aprendizagem significativa, isto é, de 

sentido para mim! 

 

Neste período, junto com outras forças da comunidade no meu ser sendo da 

ousadia e indo de encontro às orientações da igreja. Auxiliei na invasão de um 

prédio que serviria de sede para um clube de mães formado por prostitutas e 

esposas de pescadores residentes no bairro. Consegui junto com outras pessoas 

juntar esses dois segmentos em torno de um objetivo. Esta foi para mim, uma das 

experiências mais significativas que pude vivenciar. Uma experiência que abarcou 

toda minha vida. Essa prática psicopedagógica coletiva - do tipo pesquisa ação - foi 

amplamente divulgada nos jornais de grande circulação em Recife. 

 

O prédio estava abandonado e necessitávamos dele para realização de cursos e 

encontros. Nessa época fazíamos o acompanhamento de cerca de 300 crianças, 

filhos de prostitutas e pescadores. Mais uma vez o trabalho educativo nos permitia 

unir diferentes (e suas diferenças), estar juntos na diversidade e adversidade, 

embora mantendo as singularidades (nessa pluralidade). Os meninos e meninas não 

conseguiam aprender e evadiam da escola. Eles eram marginalizados e rotulados 

na escola como “filhos da p...”. Chamá-los de “filhos da...” era uma coisa sentida 

como muito dolorosa e humilhante. Dentro desse contexto é que um dos nossos 

objetivos era inventar situações em que os meninos e meninas permanecessem ou 

voltassem para escola formal. 

 

A relação entre mãe-filho nessa vivência impregnada de preconceito é no mínimo 

complexa. Ao mesmo tempo em que as mães os abandonavam concretamente (por 

um curto período de tempo ou não) eles continuavam dependendo delas. A 

representação social de “mãe” como naturalmente boa é muito forte em todos nós, e 

principalmente entre os desamados de amor. Pode-se falar mal, xingar qualquer 

pessoa, menos a mãe. É uma experiência ambígua, pois a mãe “mesma” é também 
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uma pessoa aberta as introjeções do que ela é sendo: mãe! Na canção popular de 

Chico Buarque encontramos a descrição cotidiana disso aí mesmo: 

 
Deus me fez um cara 
Fraco desdentado e feio 
Pele e osso simplesmente  
Quase sem recheio 
Mas se alguém me desafia e 
Bota a mãe no meio 5 
Dou pernada três por quarto 
E nem me despenteio 
Eu já to de saco cheio. 

  

O desrespeito ao direito das pessoas com quem trabalhava, despertou em mim a 

necessidade de cursar Direito - que sempre apreendi em mim como uma das táticas 

certeauneana de enfrentamento (e de meu fortalecimento) e invenção de um poder 

(uma estratégia, portanto)! Assim é que aos 27 anos de idade ingressei no curso da 

Universidade Federal de Pernambuco. Eu trabalhava o dia inteiro, cursava Direito e 

Pedagogia à noite (estava terminando o curso de Pedagogia). Aos finais de semana 

ia para o interior realizar trabalhos da igreja.   

 

Ter passado no Curso de Direito em uma das mais tradicionais faculdades de Direito 

do país, responsável pela formação de nomes como Paulo Freire, por exemplo, para 

mim foi uma vitória importante em minha vida, em meu jeito de ser sendo insistente 

com o que queria. 

 

Após o término do curso de Pedagogia, decidi voltar a Vitória (ES), pois não 

conseguia mais realizar um trabalho de Educação Social tão ligado aos dogmas da 

Igreja. Essa proposta de “converter” (dentro de Educação Social) me incomodava 

profundamente. A essa altura eu já não “servia” à igreja (como missionária), minhas 

idéias tinham se ampliado e eram mostradas cotidianamente mais críticas - encontrei 

o sentido da vida, inventando táticas mais subversivas (e criativas). Mas ao 

abandonar o caminho dogmático proposto pela igreja, mantive outras mais úteis 

para mim. Contudo a experiência com a igreja não é negada, se sou educadora 

social (de rua) ainda devo muito a essa experiência, é minha história.  

 

                                                           
5 Grifo nosso. 
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O trabalho que desenvolvi naquele período permanece, felizmente, de forma 

ampliada.  Por meio de educadores sociais de formação mais política (e crítica) sem 

jamais desconhecer que “(...) o afeto conduz o conhecimento” (PINEL, 2001, p. 132). 

De volta a Vitória prestei concurso público em Cariacica (ES), transferi o meu curso 

de Direito para UFES, mas definitivamente para mim era difícil adaptar-me como 

profissional à escola formal, era tudo muito previsível e limitado para mim e isso me 

incomodava.  

 

Depois de um ano decidi deixar Cariacica. Exercia o cargo de pedagoga - e meu 

interesse era pelos discentes, por exemplo, os que faltavam às aulas e ficavam nas 

ruas do bairro, não foram poucas às vezes que saia em busca dos mesmos em uma 

rua que seduzia mais que a escola! O sair dos muros da escola, ir à casa dos 

meninos me empolgava e no meu jeito de ser sendo da transgressão, estava 

sempre a buscar algo além. 

 

Prestei concurso para pedagoga em Vila Velha (ES) para o qual fui aprovada. 

Depois de um ano trabalhando em escola recebi um convite para trabalhar com 

Educação Social de Rua, convite (em 1993) este que foi aceito prontamente. 

 

Em menos de um ano, a Secretaria de Educação me transferiu para a Ação Social - 

espaço onde tradicionalmente (mas não deveria sê-lo) se inserem os educadores 

sociais. Após julgar que o trabalho por mim realizado não era “educativo” (no sentido 

de conteúdo), fui avisada de que não conseguiria promoções ou qualquer tipo de 

vantagem (do plano de Cargos e Salários) estando na Ação Social. Preferi essas 

perdas (diga-se de passagem, impedidas pela burocracia e desinteresse pela 

Educação Social), pois a “alma da rua” falava mais alto. Por mais difícil que seja, 

acho que a ligação com a rua é quase visceral, não consigo mais fechar os olhos 

para esta necessidade que emerge a cada dia, é o espaço profissional 

socioeducativo que escolhi. 

 
Os dicionários dizem: "Rua, do latim ruga, sulco. Espaço entre as casas e 
as povoações por onde se anda e passeia". E Domingos Vieira, citando as 
Ordenações: "Estradas e rua pruvicas antiguamente usadas e os rios 
navegantes se som cabedaes que correm continuamente e de todo o 
tempo pero que o uso assy das estradas e ruas pruvicas". A obscuridade 
da gramática e da lei! Os dicionários só são considerados fontes fáceis de 
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completo saber pelos que nunca os folhearam. Abri o primeiro, abri o 
segundo, abri dez, vinte enciclopédias, manuseei infólios especiais de 
curiosidade. A rua era para eles apenas um alinhado de fachadas por onde 
se anda nas povoações.  
Ora, a rua é mais do que isso, a rua é um fator da vida das cidades, a rua 
tem alma! Em Benares ou em Amsterdão, em Londres ou Buenos Aires, 
sob os céus mais diversos, nos mais variados climas, a rua é a 
agasalhadora da miséria. Os desgraçados não se sentem de todo sem o 
auxílio dos deuses enquanto diante dos seus olhos uma rua abre para 
outra rua. A rua é o aplauso dos medíocres, dos infelizes, dos miseráveis 
da arte (BARRETO, 2006, p. 01). 

 

Na calmaria das noites, na sua “alma tranqüila”, sinto-me autorizada a atuar como 

educa(dor)a. Essa alma da rua me inspira a escutar, a ser educa(dor)a que é um 

ajuda(dor). Não há mais como fechar os olhos (que um dia se abriram) e desvelar a 

realidade daqueles que estão nas fronteiras, colocados a margem. 
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8 APRESENTANDO OS RESULTADOS E DISCUTINDO-OS 
 

Trata-se de um delicado campo de intervenção - “inter-in-venção” e de pesquisa – 

“duplo lugar” (COLODETE, 2004), é um espaço/ tempo que produz sentidos à minha 

existência. Um espaço/ tempo que como o vento vem e toca e conduz a mais 

significados sentidos. Um espaço/ tempo de envolvimentos (emocionais) e 

distanciamentos (reflexões). 

 

A rua, as praças, as marquises constituem-se no campo de pesquisa, delicado 

campo de intervenção e pesquisa.  

 

Pretendo agora prosseguir descrevendo os modos de ser educadora social de rua - 

o que me deixa tão a flor da pele. 

 

 

8.1  OS “MODOS-DE-SER” SENDO NO COTIDIANO DO MUNDO DAS RUAS  

       COMO EDUCADORA SOCIAL DE RUA (E PESQUISADORA) 

 
Estive a (pró) cura dos modos de ser sendo das crianças e adolescentes em 

situação de rua e como podemos compreender a força de um grupo na 

sobrevivência existencial deles. Nada muito obsessivo, mas algo que vem para 

nortear-me! O sentido, diz-nos Frankl (1991) é algo que nos dá um rumo e uma 

direção ao nosso ser sendo, o que Pinel (2003) lembra quando fala que está no 

cotidiano junto ao outro. 

 

Tal como na dramaturgia, os dados vão aparecendo ao leitor. A vida vivida também 

é assim. Nem tudo vem com tanta força. Muitas vezes a dor e a alegria aparecem 

como numa “novela”. Novelas. A arte imita a vida, e para Heidegger (in PINEL, 

2003) a arte (des)vela verdade. 

 

Atualmente, reflito que a escolha da rua (como meu campo de pesquisa e de 

trabalho como educadora - social - de rua), foi uma decisão até fácil. Ao contrário de 

outros pesquisadores, houve extrema segurança do que estava fazendo. Caminhar 
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num cotidiano conhecido é algo mais tranqüilo para mim, especialmente após a 

elaboração de recordações tão arcaicas quanto dolorosas. Embora o que tenha sido 

o meu cotidiano nas ruas jamais seja totalmente conhecido, é desse cotidiano que 

se constituem as lembranças do que vivi na rua. O cotidiano alerta-nos Certeau 

(1986) é prenhe de táticas inventivas, de criatividade. Híbrido e complexo, o 

cotidiano ao mesmo tempo pode ser repetitivo e alienante como destaca Heller (in 

PINEL, 2002), e - se bem sentido - é puro lugar/ tempo de provocações, de 

resiliência, de subversões altivas dos enfrentamentos como descreve Certeau 

(1994). 

 

No fundo o que nos impregna é esse desejo de segurança. Frankl (1991) revela que 

a existência é carregada de luta e coragem, pois é algo sempre efêmero, em que a 

vida aparece interrogando pelo ser de sentido que sempre somos, mesmo diante 

das vicissitudes.  

 

Essas minhas experiências de vir para as ruas - e fazer delas tempo de educação – 

faz-me sentir como um barco à deriva jogado para todos os lados num grande (e 

metafórico) mar em meio às tempestades. Tudo tal qual a música de Baleiro, estou 

nesse sentido andando sempre à “flor da pele”: “Um barco sem rumo e sem vela, 

sem rédeas...” .  Ao mesmo tempo é desse lugar mesmo da insegurança que 

procuro aprender, apreender, a descrever, a educar o leitor que ali está. 

 

O ato sentido de educar e de pesquisar (estamos a descrever uma pesquisa de 

inspiração fenomenológica-existencial e uma intervenção de igual forma) produz em 

um enorme diferencial da minha atuação cotidiana e profissional.  Observar e sentir 

(escutar e escutar ativamente) a diversidade de conflitos. Encontros e desencontros. 

Morte-Vida. Vulnerabilidade extrema, resistência, resiliência. Solidão, solidariedade. 

Coragem de ser, como destaca Frankl (1991).  

 

A entrada na vida cotidiana dos meninos em situação de rua como pesquisadora me 

(co)moveu muito... muitas vezes me fez chorar ante ao que me era desvelado, senti-

me um nada. Interessante, pois compreendi o que é estranhamento para a 

Psicologia Fenomenologia-Existencial. Uma produção de estranhamento devido ao 

processo de distanciamento reflexivo. Tal como o encenador Rodolfo García 
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Vázquez (in SANTOS, 2006) tive - ao modo existencial - de criar-inventar-produzir 

uma distância, um estranhamento para abrir um novo espaço e uma possibilidade 

fresca de reconhecimento do cotidiano. É do estranhamento que se produz 

conhecimento - senti eu! Um estranhar evita o naturalizar, “ser-no-mundo” que se é. 

 

Tal qual a autora Escorel em seu estudo (agora sob a forma de livro) “Vidas ao Léu” 

(1999), a trajetória desta pesquisa também foi marcada por um aguçamento extremo 

dos sentidos, uma angústia que não saía do peito e um sentimento de impotência 

que me enfraquecia, não imaginava que fosse ter um desgaste emocional tão 

grande, afinal esse cotidiano era conhecido, estava nele há mais de 20 anos e não 

me imaginava com um olhar tão diferente. 

 

Inspirada no que foi possível pela leitura existencial (empática) que fiz (ESCOREL, 

1999) - atravessei o “deserto do campo de pesquisa à flor da pele”, às vezes com 

coragem, outras vezes com covardia outras ainda, com ousadia e raro atrevimento. 

Muitas vezes, me envolvi e precisei de muita força para distanciar-me da situação, 

para que a pesquisa não perdesse a possibilidade de ser descrita (e testemunhada 

pelos leitores), mas apreendi que as capturas acontecem a despeito das teorias que 

estão em nossa mente, afinal estamos falando do ser, o ser que se (re)faz e refaz, o 

ser que vive, sobrevive, resiste. Essas são, enfim, as atitudes do profissional que 

trabalha nas ruas, nas inventivas, nos seus percalços. 

 

Ainda bem que não perdi minha capacidade de ficar, ainda, indignada (efeito do 

“estranhamento existencial”), de sofrer diante de situações tão graves vividas (que 

correm o risco social e histórico de serem naturalizadas). Poderia ser tragada pela 

mesmice. O que se vê ali são crianças e adolescentes nas ruas, espaço público que 

é impregnado de frio, calor, sede, fome e violência, além dos relacionamentos 

típicos dos “entre-lugares”.  

 

Dentro do atual contexto vivido nas ruas tais pessoas deveriam estar em casa, na 

escola. Deveriam estar sob a proteção de alguém - demandam isso. Deveriam ser 

amadas, cuidadas e alimentadas. Mas elas se encontram nas ruas vivendo 

processos tão dolorosos (e algumas vezes também prazerosos pela sensação de 

liberdade produzida ali). 
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O estar na rua por si só já implica em riscos mesmo se esta é opção uma 

consciente, mas estar na rua, pois a casa os expulsou, a escola não os incluiu e as 

Políticas Públicas não os alcançaram, torna esta sobrevivência ainda mais dolorosa 

e dramática. 

 

As ruas de Vila Velha (ES) são ruas que parecem de uma metrópole. Constato que 

produzo e invento um “trabalho psicopedagógico de abordagem de rua”. Como uma 

espécie de geógrafa humana vou capturando gente, timidez, medo, sentimentos 

persecutórios. Os meninos, por sua vez, não gostam de ter suas falas retidas por 

algum aparelho, este é um cuidado que estes revelam com sua segurança. Por esse 

motivo não gravo as entrevistas, na verdade não gostaria, de fato ainda que me 

fosse permitido, é como se o gravador fosse um ruído a mais em nosso diálogo. 

Neste mágico momento de diálogo pretendo eliminar o tanto quanto me fosse 

possível os ruídos.  

 

Coletei junto a educadores sociais os seguintes dados quantitativos (e 

qualitativamente compreendidos). O fiz de modo o mais informal possível, como um 

exercício (clássico) de envolvimento. Associado aos dados coletados, inclui dados 

obtidos em estudo realizado em 2005 (PAIVA et al., 2005). 

 

 

 8.2  DADOS QUANTITATIVOS DO CAMPO DE PESQUISA 

 

O Município de Vila Velha possui hoje cerca de 150 crianças e adolescentes vivendo 

em situação de rua. É desse contexto que trabalharemos com três delas. É 

necessário, pois compreender-nos a pluralidade, a totalidade onde se inserem. 

 

Cerca de 90% desses sujeitos, 80% são do sexo masculino. Eles têm mais de 13 

anos de idade, e emergem de famílias numerosas (quatro dentre cinco sujeitos 

tinham três ou mais irmãos e irmãs). A maioria deles são migrantes vindo de 

Estados como Minas Gerais e Bahia. Eles chegam ao Município de Vila Velha 

geralmente, por meio de carona e trens de minério. 
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Nos modos enfrentativos de ser sendo eles cavam um buraco dentro do vagão e 

viajam o tempo inteiro em meio ao minério (anexo 11). Nessas idas e vindas muitos 

têm morrido e pouco - estatisticamente - se sabe desse fato. Outros perdem 

membros do corpo devido mesmo ao organismo frágil associado aos efeitos lesivos 

do contato humano com o minério, mas principalmente pelo uso ininterrupto do uso 

de drogas, que provoca neles fantasias de saltar dos vagões, cair devido à sensação 

de onipotência e tonteira. Na comprovação de que “saber não é fazer”, mesmo 

sendo informados (até a flor da pele deles) os mesmos continuam a se arriscar nos 

seus modos de ser sendo heróis fantasmáticos. É como se o perigo fornecesse a 

energia necessária para sua sobrevivência, um motivo para resistir - cair e levantar-

se. 

 

Para ser educadora social de rua é necessário que haja um mapeamento concreto 

(e afetivo) sobre os educandos. É vital o envolvimento afetivo, e para não nos 

afoguemos nesse mergulho, é mister que façamos/ inventemos cotidianamente um 

distanciamento reflexivo. Em certo momento da trajetória como educadora social, 

tive de procurar apoio de um profissional de ajuda (psicóloga), apoio este tomado 

aqui como uma supervisão profissional. 

 

Mas nem todos os educadores (sociais) de rua podem contar com o tipo de apoio 

com o qual eu pude contar, afinal a saúde dos educadores sociais não se reveste de 

tanta importância para maioria das instituições que trabalham com o mesmo. 

 

Uma atitude (e habilidade) indispensável é a escuta, o diálogo, o respeito por aquele 

de quem se está diante. Sem uma escuta, no dizer de Pinel (2005) sensível e 

refinada, pouco é possível. Um cuidado com os meninos e meninas que já 

naturalizam as injustiças recebidas, e o desempenho cuidadoso na ajuda concreta e 

psíquica. Também se torna vital uma escuta ativa, onde se abre ao diálogo (Freire, 

1988). Um diálogo impregnado de afeto, mas também respostas dialogadas com 

teor crítico social. Neste aspecto Paulo Freire é o teórico que mais ilumina o ofício 

de ser educadora de rua. 

 

Para ser educadora social é indispensável ler, estudar, pesquisar. A pesquisa é 

indissociável ao se fazer Pedagogia Social de Rua.  
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E com essa intenção que atualmente coordenamos (eu, o meu orientador e colegas 

de mestrado) um curso que pretende ser uma Formação Inicial e Continuada na 

área da Educação Social. Participar desse projeto com acompanhamento do 

Professor Doutor Hiran Pinel é algo muito enriquecedor e de grande valor não só 

para a produção acadêmica, mas especialmente para nós educadores que estamos 

buscando sentidos e significados para nossas práticas profissionais (Anexo 12). 

 

Anterior ao início do curso, realizamos o “I Seminário de Educação Não-Escolar: 

Diversidade e Práticas Educacionais”, que ocorreu nos dia 01 e 02 de dezembro de 

2005, no auditório do CE e em uma sala do PPGE. A participação nesse Seminário 

foi um dos pré-requisitos para o candidato passar pelo processo de seleção para o I 

Curso de Formação inicial em Educação Não-Escolar: Um Enfoque em Educação 

Social.  

 

O evento contou com cerca 200 pessoas e dele emergiu um documentário. No 

evento discutimos os vários temas pertinentes a essa questão tão complexa. Vale 

ressaltar que essa pesquisa contribuiu para o planejamento/ execução e avaliação 

dessa Formação Inicial e Continuada de educadores sociais (de rua e de outros 

espaços públicos).  

 

O Curso de Formação Inicial de Educadores Sociais iniciou com 40 pessoas 

selecionadas, formando um grupo bastante heterogêneo. A realização desse curso, 

bem como do seminário significa a realização de um sonho nos meus modos de ser 

sendo sonhadora, propiciado pelo Professor Doutor Hiran Pinel e os colegas 

colaboradores que, concretamente abraçaram a idéia. Mais uma vez o grupo se 

torna indispensável à realização dos sonhos. Lembro-me aqui da canção de 

Caetano quando nos diz que "Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha 

só, mas sonho que se sonha junto é realidade" . 
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8.3 MODOS DE SER SENDO MENINOS E MENINAS EM SITUAÇÃO DE RUA EM  

      VILA VELHA 

 

Chegando ao Município de Vila Velha, as crianças e adolescentes em situação de 

rua ficam distantes de qualquer vínculo familiar clássico - modos de ser sendo a 

procura de outras possibilidades de ser sendo de família e o sentido que ela provoca 

social e historicamente (segurança, afeto, sustento). Por isso, também se alojam nas 

ruas de bairros de classe média onde conseguem sobreviver via doações diversas e 

pequenos delitos, principalmente furtos (anexo 13).  

 

Para aqueles que moram no Município de Vila Velha ou na Grande Vitória, vir às 

ruas é uma  alegre atividade de rotina, onde mostram seus “modos de ser sendo si 

mesmo no cotidiano do mundo” (PINEL, 2003) nas atitudes de alegria.  As crianças 

que possuem vínculos familiares geralmente vêm à rua quatro dias ou mais dias por 

semana. Nesse sentido, a rua, muitas vezes, passa a ser para eles um lugar de 

prazer, pois nela alimentam-se melhor que em casa, usam drogas, fazem sexo e têm 

acesso a dinheiro - modos de ser sendo do prazer.  

 
G., 9 anos de idade, é um garoto da contradição. Ontem me disse que 
prefere ficar na rua, pois em casa é menos legal. Já hoje ele pediu-me para 
levar para casa. Informaram-me que ele está sendo ameaçado6 (PAIVA, 
Diário Itinerante) 

 

Podemos ver que eles se alimentam (e em grande quantidade). “Comem muito 

como se a comida de todo mundo fosse acabar”, metáfora dita a mim por um dono 

de uma padaria. São muitos os restaurantes que lhes oferecem comida na hora do 

almoço - em um clima de muita compaixão e alguma - e pouca - (com)paixão! Muitas 

as padarias lhes dão leite, iogurte e pão. Muitos são os grupos religiosos que lhes 

dão sopas, lanches e roupa. Os religiosos (algumas vezes) e os educadores sociais 

podem oferecer atividades psicopedagógicas na rua. Tudo isso é facilmente 

observado por quaisquer educadores sociais mais atentos.  

 

                                                           
6 A partir desse subtítulo serão utilizados trechos do Diário Itinerante, objetivando mostrar ao leitor 
minha trajetória como cientista social e como profissional de Educação Social, que obviamente está 
impregnada dos meus modos de ser sendo pedagoga e advogada. 
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Os relatos dos grupos indicam também que nenhum menino rompe de vez com a 

escola, com a casa e com a família. O rompimento acontece como “se a noite que 

vai sendo tragada pelo dia”: 

 

Essa vivência faz alguns meninos e meninas em modos de ser sendo do não-

assombro, uma coisa vem, outra vai e nem apreendem incongruências, injustiças. 

Mas pela própria ambigüidade de ser sendo humano, trata-se de um modo de ser 

sendo “otimista trágico”, no dizer de Frankl (1991) há alienação que o faz enfrentar, 

há sorrisos e alegria em meio a tragédia. 

 

O grupo aparece, pois como elemento mutanti que ainda resvala sinais de “lar”, ou 

como diz Guimarães Rosa “um descanso na loucura”. Um modo de ser sendo na 

auto-ajuda. 

 
F., 10 anos de idade está dopado de tínner. Cambaleante fala palavras 
desconexas. Uma “alegria triste”. Estou à escuta, e ele repete palavras que 
indicam sofrimento (e talvez alegria - pois aparecem para dizê-las): Tia! 
Olhe minha mãe! Ali... (PAIVA, Diário Itinerante). 

 

Começa indo para rua um dia, depois vai dois, vai prolongando cada vez mais o 

tempo de permanência na rua. Parece nos seus modos de ser sendo da saudade 

(mãe), com necessidade de proteção e ser escutado (tia) com demanda de ter um 

lugar/ aqui (ali). 

 

As crianças e adolescentes em situação de rua vão se encontrando, encostando, 

agrupando, se tocando. Vão se fazendo pertencer, até que um dia dormem nas ruas 

“iluminados pela luz da lua” (PINEL, 2003). Este é como se fosse mais um ritual de 

passagem para viverem uma situação de rua. Talvez o último ritual. Uma experiência 

nem sempre positiva, mas que os sujeitos nela inventam “táticas” (CERTEAU, 1994) 

que provocam seus modos de ser sendo na invenção de sentido de vida. 

 
(...) eu não vinha para rua todo dia, quando eu era pequena vinha com minha 
avó catar papelão, agente não vinha todo dia, depois eu cresci e comecei a 
vir com as minhas primas todo dia depois da escola, ai agente começou a 
faltar aulas alguns dias e vinha direto para Coqueiral, um dia a gente perdeu 
o (colocar relato) ônibus ai dormimos aqui com os meninos que a gente já 
conhecia, fiquei com medo, mas depois até gostei, dormimos com os 
meninos numa casinha na praça. Agora acho que tem um mês que tô na rua 
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direto, mas eu vou em casa levar dinheiro para minha vó [J. 10 anos de 
idade] (PAIVA, Diário Itinerante).  

 

Devido à idade e o que já passaram em suas casas, o perigo existente na rua não 

os amedronta (um modo de ser sendo ousados) tanto (a ponto de desistirem da rua), 

apesar de terem que desenvolver uma defesa de angustia e ansiedade: estar 

sempre sendo nos modos de ser sendo de prontidão, alerta, tensão!  

 

Segundo contam eles (e, os educadores sociais, já viveram isso, no nosso modo de 

ser sendo enfrentadores no ofício) eles sabem que o perigo é real, mas não se torna 

mais real que o perigo de viver em casa. 

 
Eu saí de casa porque minha mãe saiu. Meu pai me pegava sempre e fazia 
“aquilo” [em tom de voz de sussurro] comigo! Contei para minha mãe isso e 
ela contou isso para a polícia. Mas ele não ficou preso, aí começou a bater 
na minha mãe e ela sumiu. (...) Prefiro ficar aqui debaixo da ponte com os 
meninos, ninguém mexe comigo por que os meninos não deixam, mas 
agora eu estou esperando neném, acho que vou voltar, meu pai quer que 
eu volte, mas tenho medo... ]P., portadora do vírus HIV, 14 anos de idade; 
grávida de 6 meses] (PAIVA, Diário Itinerante).  
 

O pai acusado de abusador ao mesmo tempo a chama de volta, “uma roda viva”.  

 

Os modos de ser sendo são impregnados, pois por essa mesma “roda vida”, algo 

que se repete de modo social e histórico. Roda viva de conflitos, de alienações, de 

criatividades, de enfrentamentos, de ousadia, de submissão, de ilusão..., nos 

fazendo lembrar Chico Buarque em sua canção: 

 
A gente quer ter voz ativa 
No nosso destino mandar 
Mas eis que chega a roda viva 
E carrega o destino prá lá ...  
 
 

Os meninos e meninas em situação de rua são um grupo de alta rotatividade, ora 

casa, ora rua, ora retorna, ora não retorna. Talvez sejam modos de ser sendo ao 

enfrentamento da “roda” que o poeta descreve. Apenas cerca de 20% das crianças e 

adolescentes em situação de rua são reencontrados nela um ano mais tarde, 

estando a inventar - em outros lugares (longe dos olhos sentidos das educadoras) 

modos de ser sendo, talvez se fortalecendo para retornar. Mesmo assim, cerca de 



 120

10% “está na rua” há cinco anos ou mais. Recusam-se a ir a abrigos - e todas as 

conseqüências danosas (e positivas) dessas organizações que tentam copiar os 

modos de ser sendo família. Ao mesmo tempo já perderam o vínculo familiar, e 

parecem não suportar a repetição de algo que lhes falta (a segurança que 

representa socialmente a família). 
 

Eu tô na rua há tanto tempo que nem me lembro mais. (...) Minha mãe 
morreu e a gente [ele e o irmão] veio para rua depois que ela morreu. Ela 
comeu uma banana da terra e depois morreu [repete muito essa história de 
sentidos diversos]. Aí nosso pai começou a beber muito e bater na gente, 
se juntou com uma piranha que usava maconha. A gente veio para rua. (...)  
Um dia desses a gente voltou lá na nossa casa e disseram que ele tinha 
vendido a casa e ido embora com a mulher. Tinha uma irmã nossa com ele 
que ele deu. Agora não tem jeito mais não, a gente não tem mais casa... 
Ficar nesses abrigos eu não fico. Uma vez tia, eu fui para aquele abrigo no 
Aribiri e o “monitor” quis “me comer”. Como eu não quis ele inventou que 
eu estava usando droga dentro do abrigo aí me colocaram para fora, 
também antes de sair quebrei a porta de vidro toda, veio até policia, mas 
eu já tinha vazado, eu não vou não! (...) Esse negócio de ir para igreja, não 
poder fumar... Eu sou viciado tia” [R., 17 anos de idade; está há dez anos 
nas ruas de Coqueiral] (PAIVA, Diário Itinerante). 

 

Nos abrigos não raro vivenciam situações de abuso, os meninos, principalmente, de 

homens - figuras de autoridade que deveriam educar e que geralmente ficam à noite 

nos abrigos (anexo 14). Muitas meninas e meninas vivenciam situações 

semelhantes de sofrerem abusos, na maioria das vezes com homens e em casa ou 

nas ruas. Apenas um diferencial: não existem, por ora, em Vila Velha (ES), abrigos 

para meninas de rua. Isso demonstra o descuidado das Políticas Públicas contra as 

mulheres, mas ao mesmo tempo parece que - dentro da nossa sociedade - as 

mulheres são mais ligadas a casa, à família ou a outro espaço de “proteção” 

(inclusive os de prostituição). Sente-se que as meninas estão nas ruas, faltando de 

fato espaço para elas como a criação dos referidos órgãos que deveriam “protegê-

las”. L., por exemplo, quer sair da rua porque quer arrumar um namorado e casar, 

são os sonhos de casar e ser feliz.7 

 

Esses sujeitos fazem - quase sempre - o trajeto de retorno ao lar. As meninas - em 

geral - o fazem quando engravidam. Os meninos quando se ferem gravemente ou 

quando arrumam uma “mulher” que os leva para suas casas. A mulher, geralmente, 

é uma menina de rua ou prostituta.  Apenas um pequeno percentual volta para casa 

                                                           
7 Diário Itinerante. 
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porque se cansam de viver nesse cotidiano inóspito de rua, pois ali têm que inventar 

muitas táticas de enfrentamento, que os acabam esgotando. 

 
Eu vou voltar para casa sim, aqui na rua é bom, mas as vezes é muito 
difícil. Tem uns “homi” ai que quer pegar agente a força, machuca e não 
dão um tostão... Quando a gente está perto dos meninos eles [os meninos] 
não deixam não. Mas quando a gente tá sozinha tem de fazer de tudo com 
eles... Se pelo menos dessem dinheiro, né? Mas às vezes é gente até rica 
que mora nas “etapas”, ai é legal o cara! Ele dá um monte de coisas pra 
gente. Mas quando esta não só ele mas mais “homi” ai é mais é ruim”, eu 
quero voltar para casa, arrumar um namorado e casar, sair da rua  [L. 15 
anos de idade] (PAIVA, Diário Itinerante). 

 

Durante todo tempo de coleta de dados escutamos discursos “cacos”, como 

metafóricas peças (lingüísticas) soltas, monossilábicas. Esses fragmentos se 

transformam num imenso quebra-cabeça que pode ou não ser montado ou decifrado 

pelo pesquisador (e pelo leitor), do qual emergem os diversos e híbridos (e 

complexos) modos de ser sendo sobreviventes. Mas as observações de ações 

desses sujeitos - na maioria das vezes - aparecem com bastante riqueza de 

detalhes.  

 
Estou nas ruas há um tempão [balança as mãos e olha para cima]. E eu 
não acho ruim não, aqui eu fico com quem eu quero, ontem fiquei com  A, 
amanhã já combinei ir para casa do pai do meu filho, aquele taxista tia, ele 
queria até casar comigo, eu que não quero [V.16 anos de idade , paulista, 
há 3 anos em Coqueiral, portadora do vírus HIV] (PAIVA, Diário Itinerante). 
 

Os relatos acerca do cotidiano permitem escutar vozes e gestos, perceber passos, 

vislumbrar com uma certa claridade as sombras que se forma nos modos de ser 

sendo criança e adolescente em situação de rua. Segundo Certeau (1994) “os 

relatos cotidianos contam aquilo que, apesar de tudo, se pode aí fabricar e fazer. 

São feituras do espaço” (p. 207). Os relatos permitem escutar essas crianças e 

adolescentes excluídos na cidade de Vila Velha, inventando diálogos junto deles. 

 

 

8.4 O COTIDIANO EM GRUPO 

 
Estar em grupo no Município de Vila Velha significa sobreviver. A estética de ser 

sendo criança e adolescente em situação de rua termina por criar nele ou nela uma 

enorme necessidade de se agrupar, muito além de sua própria alteridade. O grupo 
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funciona como que substituindo a família distante, a família perdida (ou lá longe). 

Será no grupo que as crianças e adolescentes se sentirão incluídos e aceitos. 

 
Aqui todo mundo é irmão, é tia... Mexeu com um tem de mexer com todo 
mundo. Esses dias a gente pegou um ‘playboyzinho’ na praia, juntou toda 
‘galera’ nele, porque ele queimou o pé de Cachorrão [apelido de um menino] 
quando ele estava dormindo... Na maior covardia [F. 17 anos de idade] 
(PAIVA, Diário Itinerante). 

 

No grupo, os meninos e as meninas irão encontrar ou eleger o Pai e a Mãe de rua, 

reproduzindo a família que deixaram e que a sociedade maioral impôs. De qualquer 

modo se revelam nos modos de ser sendo do desejo de proteção. 

 

Em grupo eles são ousados quando usam a língua de forma diferenciada daquela 

que assumimos como correta, desarticulam-na completamente por meio de gíria e  

de neologismos, cada vez que querem falar algo que o educador ou quem está 

próximo a eles não pode entender (esoterismo). Inventam palavras que para os 

“simples mortais” (educadores sociais, por exemplo) são sinais ocultos, pistas que 

criam para sua defesa. 

 

Ao utilizarem essa “língua esotérica” diferenciam-se dos demais, mas aproxima-os 

pela curiosidade que despertam nos outros. Dão um certo status de distanciamento. 

É como se virassem à língua pelo avesso nessa nova linguagem usada como 

estratégia de proteção. É muito comum estar conversando com eles e de repente 

sentir que se está totalmente excluído do grupo quando eles começam rapidamente 

a conversar em sua “língua esotérica”, é algo parecido com a linguagem que usava 

quando brincava na infância, colocando uma letra P ou R entre as vogais, eles o 

fazem com tal agilidade que fica impossível perceber o que falam. 

 

Ao mesmo tempo indica dificuldades de expressão oral. Por não freqüentarem a 

escola, desenvolvem uma oralidade mais rudimentar se comparados aos meninos e 

meninas - de sua mesma classe social - mas que foram (e vão) à escola. Por isso, a 

sua “língua esotérica” é bastante simples, uma inventividade cotidiana possível, 

expressada quase que através de monossílabos; repetições dos números de leis 

como 171, levar o outro na “conversa”, por exemplo. Se compararmos com outro 

grupo de rua, os travestis adolescentes, observaremos maior riqueza da “língua 
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esotérica”, na qual Pinel (2003) detectou termos africanos, com intencionalidade 

social, inclusive. 

 

A mentira também é usada como um mecanismo de proteção, e é por isso que é 

aceita no grupo, fazendo parte das regras constitutivas para sobrevivência e 

enfrentamentos. Não é em vão que ser sendo “alcagoete” é um dos piores e mais 

combatidos modos de ser sendo. Nunca se delata ou diz a verdade acerca do outro 

que está na mesma situação, com o risco de ser banido do grupo por diversos 

modos. 

 

Podemos também perceber que os grupos de crianças e adolescentes em situação 

de rua de Vila Velha não apresentam necessariamente laços étnicos, de vizinhança. 

Há, pois uma diversidade deles. Uma diversidade que se constitui no que há de mais 

positivo no grupo. Isso significa que as crianças em situação de rua conseguem 

(con)viver (e bem) em meio a diversidade existente nos elementos que o compõem.  

 

Observamos no cotidiano do educador social que grupo é escolhido de forma 

aleatória, não existindo necessariamente regras para se entrar no grupo. Os 

meninos simplesmente se deixam pertencer, pois não parece ocorrer chance - pelo 

menos de imediato - de se ser nos modos de ser sendo seletivo dos amigos. 

 
Antes de ficar em Coqueiral eu fui para Prainha... É, mas os caras lá são 
muito doido, tia! Eles mandavam a gente entrar nas casas lá perto. Aí uns 
moleques me falaram que aqui era bom. Então eu vim, conheci o Magrelo e 
depois todo mundo e fiquei. Aqui é legal mesmo. Não tem muito cara 
grande aqui, né! [S. 13 anos de idade há seis meses nas ruas sem ver a 
família, S. é de Teófilo Otoni, cidade do interior de Minas Gerais] (PAIVA, 
Diário Itinerante). 
 

As regras existem nos grupos, mas não para entrar. Para permanecer sim há regras. 

S., por exemplo, não gosta de pessoas maiores e que, compatível com ser maior, 

são mais mandões. 

 

O Pai e a Mãe de rua - de uma maneira geral - são adultos, que protegem, 

exploram, impõe castigos cruéis e, por isso, são extremamente respeitados pelas 

crianças e adolescentes que vivem em situação de rua. A estrutura de autoridade e 
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hierarquia é desvelada com clareza, o grupo possui seu próprio ordenamento 

jurídico com sanções, normas e proteções.  

 

Os meninos - de modo geral - não se queixam dos castigos e explorações destes 

“pais”. Também não admitem verbalmente que exista esse tipo de liderança. Admitir 

essa liderança seria o mesmo que admitir limites para sua liberdade e isso iria de 

encontro ao ser sendo da liberdade. Esses “pais” de rua representam a possibilidade 

de afeto, de proteção e até mesmo de limite. No convívio com eles, o educador 

social, se complexifica mais, pois o menino e a menina em situação de rua demanda 

(não conscientemente) limites.  

 
Eu tomo conta dos meninos aqui, por que se não fazem maldade com eles, 
principalmente os pequenos, tem menino maior querendo bater no menor e 
eu não deixo de jeito nenhum e pode perguntar, todo mundo me respeita 
[Magrela 30 anos de idade; perdeu a guarda de 4 filhos por estar com eles 
nas ruas; presa por roubo e tráfico  várias vezes] (PAIVA, Diário Itinerante). 

 
Magrela, na sua miséria e envolvimento existencial com a rua, mostra-se nos seus 

modos de ser sendo ameaçada e ameaçadora. Teme a figura dos educadores 

sociais por sentir que perde poder com a presença deles. Ela se droga diariamente, 

ameaça constantemente, manipula para que as crianças e jovens não fiquem com 

os educadores. 

 

O ordenamento jurídico do grupo - isto é, as regras estabelecidas que nascem de 

forma espontânea no grupo são seguidas e respeitadas por todos que desejam 

continuar sendo parte do mesmo. Esse tipo de grupo (do qual dificilmente o 

educador é permitido entrar) acaba por se tornar um importante espaço educativo na 

rua, produzindo efeitos no desenvolvimento/ aprendizagem dos meninos e das 

meninas. Nesse grupo eles aprendem valores (alternativos ou não ao da sociedade 

maioral), como a força de vontade, o saber se virar, o espírito de iniciativa, a 

solidariedade praticada por eles. São valores que muitas vezes não são preservados 

quando estes são enviados a uma instituição, que apregoa outros valores mais 

estáticos. A instituição de qualquer modo acaba por negar esse real ao menino, uma 

história que vem de casa, geralmente passou pela escola e se prolongou na rua. 
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Aqui a gente divide tudo, quem ganha um leite divide com todo mundo, se 
ganha pão ou roupa, tudo é de todo mundo, ninguém guarda nada, tia, às 
vezes o pessoal maior já não ganha muita coisa aí os pequenos ganham e 
dividem e se a gente vigia carro e ganha alguma coisa é de todo mundo até 
o “tinner” a gente divide, às vezes dá uma briguinha porque tem moleque 
que quer cheirar sozinho, mas tem que dividir [L. 17 anos de idade; mora 
nas ruas há cinco anos] (PAIVA, Diário Itinerante). 
 
 

E através do grupo que será transmitido o conhecimento concreto sobre o cotidiano 

das ruas e suas implicações. O grupo parece - ao nosso olhar sentido - ser 

importante para a sobrevivência e permanência do menino nas ruas. O grupo enfim, 

significa força, resistência, lugar de toda tática e estratégia. Além de funcionar, às 

vezes, como um informal grupo de encontro, trazendo consigo algumas 

características do “encontro verdadeiramente humano”, como apregoa Rogers 

(1978).  
 

L. está nervoso comigo e diz que sou culpada de seus problemas atuais, 
que eu não arrumo um abrigo bom para ele ficar, que eu é quem estou 
mandando “os caras” da Prefeitura para bater neles. Ele está sendo 
perseguido pela polícia e não está sabendo lidar com essa pressão, já que 
é recente nas ruas. Ele está agressivo e é repreendido pelo grupo. Eu peço 
que vá conversar um pouco com os amigos. (...) Ele retorna mais calmo e 
disposto a escutar. Penso que o grupo pode ter ajudado a refletir acerca de 
sua presença no mundo (PAIVA, Diário Itinerante). 

 

O processo da saída de casa para as ruas é - na maioria das vezes - lento e 

algumas vezes drástico. Nas ruas, então, os agrupamentos se transformam em uma 

opção semelhante a experienciada antes (no lar). Os agrupamentos então podem 

ser sendo um processo de formação de redes de sociabilidade na rua. Aprender no 

grupo requer habilidade de convivência, que o sujeito já traz de casa ou aprende ali 

mesmo “na marra”.  Outro aspecto dessa diferenciação são as próprias regras 

sociais acerca do ser sendo feminina e ser sendo masculino, para se estar na rua se 

faz necessário que se aprenda tudo muito rápido, é uma questão de sobrevivência. 

 

Para que permaneça no grupo o sujeito logo apreende a não ser sendo nos modos 

“X9”, um modo que não se permite delatar o que escuta, vê e sente. Torna-se 

modos de ser sendo anestesiado, a confundir-se nesses hibridismos éticos: o certo é 

saber (e não-dizer) logo esquecer - e não-saber - mesmo que se saiba. Os 

descuidos com as testemunhas no Brasil impõe uma reflexão: Caso os meninos 

digam a verdade serão protegidos? Que proteção é essa que aparece quando se diz 



 126

a verdade? Nesse emaranhado de complexidades podemos inferir: O que é 

aprender a verdade científica proposta na escola? O menino não-sabe? O menino 

sabe e não aprende?  

 
Tia eu não sei de nada que me ensinaram na escola. A tia de lá falava e a 
gente não guardava na cabeça. Eu não tirava nota boa. Tudo que a tia 
ensinava era complicado, aí eu largava de mão e fazia a maior zona na 
sala, mas eu gostava da escola [F., 12 anos de idade; um dos poucos que 
revelou, sem eu perguntar, que desejava retornar à escola] (PAIVA, Diário 
Itinerante). 

 

É uma verbalização rara essa. O grupo de rua não recompensa essa instituição. As 

avaliações na rua (e em seus grupos) é mais qualitativa que quantitativa o 

aprendizado nas ruas é avaliado por meio das vivências. Quando é quantitativa 

refere-se a uma numeração de salvação (quanto furtou? Quantos relógios furtou? 

Quantos celulares foram furtados? Quantos “cabritos”?). Apenas com esses dados 

acerca desse desejo, o quanto a escola (e a professora ou professor) poderia fazer 

para incrementar suas aulas junto a F.? 

 

Nesse clima persecutório contra tudo de nomear o que se Vê/ Escuta/ Sente diz-se 

que “(...) aqui X9 não tem vez não” relata o adulto R que lidera o grupo da Praia da 

Costa.  Não se pode dever “dinheiro” (ou outro objeto de troca) também. As dívidas 

precisam ser pagas sob pena de quem não o faz termina pagando com a própria 

vida ou tendo castigos como surras e estupros.  

 
(...) uma vez tia veio um carinha lá da Serra, pegou duas garrafinhas de 
“tinner” e na hora de pagar mandou a gente se f..., ai a galera pegou ele. Ele 
foi mulher de todo mundo. Nunca mais ele apareceu aqui e se aparecer a 
galera pega ele [M. de 14 anos] (PAIVA, Diário Itinerante). 

 

Nos meus “envolvimentos existenciais” com a rua pudemos sentir que - dentro dos 

limites de estudo qualitativo de um ‘grupo marginalizado’ inacessível a contatos com 

a pesquisadora - que todos parecem ter direito à voz e juntos parecem decidir 

punições, castigos e ajudas. De maneira geral observamos nos três grupos que 

existem na rua (e com os quais trabalhamos) que há um rigor muito grande em 

relação à infração das normas estabelecidas, assim como esses grupos 

permanecem rigorosos e exigentes ao extremo quando estão em internato do tipo 

instituição total como é  a FEBEM (PINEL, 1989).  
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(...) dia desses um carinha vacilou e foi para ”roda”, teve de chupar o p. de 
todo mundo e ainda levou umas pancadas, cara vacilão roubou a bolsa de 
uma velhinha aqui no supermercado, sabe quem era tia? A mulher que 
toma conta da feirinha na pracinha, mulher de um delegado que mora no 
H12. A polícia veio de cheio em cima da gente, todo mundo apanhou, me 
quebraram todo, mas ele levou a dele [N., 16 anos de idade; veio do 
interior da Bahia] (PAIVA, Diário Itinerante). 

 

Um modo de ser sendo bandido já vai sendo introjetado pelo menino através dos 

contatos com esses e outros adultos, que por sua vez compõem o quadro social do 

país. Trata-se de uma sociedade na qual a regra da dívida se aplica a tudo, desde 

objetos sem valor até aos mais valorizados. Os acordos devem ser sempre 

obedecidos. Quem não segue as regras é duramente excluído do grupo.  Essas 

duas regras (de não delatar e de pagar as dívidas) encontram-se claramente 

explicitadas nos três grupos de rua de Vila Velha.  

 

Há regras diferenciadas e diversificadas, mas sempre predominam as duas citadas. 

Um exemplo: há dois grupos dessa cidade que pensam diferente acerca do que é 

sendo namorada. Um grupo não permite a traição (a menina sair com outro cara), já 

no outro grupo isso é permitido, aliás, a troca de parceiros é natural e não se 

constitui infidelidade. 

 

Apesar de todo um conjunto de normas próprias observamos que o grupo procura 

viver de forma caricata tal qual como um metafórico espelho da sociedade. No grupo 

encontramos a reprodução da sociedade maior já tinha apontado Lewin e Pichòn-

Rivieri (in BOCK et al., 2001). O grupo reproduz a família por intermédio do Pai e da 

Mãe de Rua, e muitas vezes tenta reproduzir a casa, pois de uma maneira geral 

ocupam sempre o mesmo lugar para dormir e sempre que podem arranjam um sofá 

velho, caixotes para servirem de mesa e até toalhas. Alguns ambientes de rua 

reproduzem com a fidelidade (quase caricata) a casa que deixaram, evidenciando o 

hibridismo que caracteriza suas ações, e o palco de suas “ações dramáticas e de 

comediantes que estão se revelando nos seus modos de ser sendo si mesmo no 

cotidiano no mundo”.  
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Vai lá tia, a gente tá ficando num bar abandonado na praia... Até sofá a 
gente arrumou... Os meninos fizeram um fogão lá e a gente cozinha...8 [J.; 
14 anos de idade] (PAIVA, Diário Itinerante).  

Eles burlam as normas sociais. Eles saem de casa (denunciando que ficar ali nem 

sempre é bom). Vão “morar” nas ruas, e quando chegam, eles o fazem nos modos 

de ser sendo com necessidade de conforto e de denúncia social: vão morar em 

lugares “nobres” (espaços ocupados pela pequena burguesia) da cidade como a 

Praia da Costa, Prainha e Coqueiral. Mesmo com toda essa trajetória eles são 

capturados pelos modelos dados por esta mesma sociedade que estão a desafiar 

constantemente, submetem-se e se deslancham em táticas e estratégias, burlam 

normas, subvertem ordens, aproveitam brechas e repetem performances 

conhecidas. 

 

Quando descrevem o futuro, naquilo que podem desvelar, retratam os sonhos de um 

adolescente comum de uma sociedade capitalista (no modelo atual do 

neoliberalismo), um projeto de vida calcado em ser rico, famoso, amado, feliz, que 

pode consumir à vontade.  Ao mesmo tempo eles desejam pouco - que ainda assim 

lhes é negado. Gostariam de viver sob a proteção dos pais, mas não suportam a 

humanidade (e a desumanidade) deles (anexo 15). Desejam uma sociedade que 

lhes permita (e viabilize) escola, trabalho: “eu queria ser advogado” disse-me Q., 16 

anos de idade, “(...) mas quem sou eu né, tia?!” Outros, mais opositores ao diálogo 

acerca do futuro, dizem que gostariam de “ser iguais ao Siri”, um popular traficante 

que é líder no Morro Jaburuna. Esse discurso em nenhum instante foi criticado ou 

punido, mas parecendo que o grupo encarava como um sujeito que “sonha com o pé 

no chão” e que ao mesmo tempo é sendo nos seus modos de ser audaz e corajoso. 

Frankl (1991) já descrevia que o ser é de “vontade de sentido”. 

 

Coisas do querer! Eles querem constituir uma família, ter casa própria, ter um carro. 

“(...) se eu pudesse morava num “apê” igual a desses playboys , eu com um carrão 

desse [apontou, com os olhos brilhando, para uma cabine dupla] ia dar muito cavalo 

de pau” (PH; 15 anos de idade). Possuem os mesmos sonhos de adolescentes de 

classe média nessa mesma sociedade cuja referência é a competitividade e o 

                                                           
8 Mudando o conteúdo da afirmação, quer dizer que as meninas cozinham e os meninos “só comem”, 
é como se tivessem brincando de casinha... 
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egoísmo (também seus modos de ser sendo), subjetividades que também marcam 

os modos de ser sendo. Querer nem sempre é poder. Nem sempre... 

 

Os meninos, inclusive, não pensam em se casar com as meninas com quem se 

relacionam nas ruas: “Ta doido casar com essas meninas, todo mundo pega, eu 

quero uma menina assim igual aquela” [aponta para uma menina que passa do outro 

lado da calçada com os pais]. Ora, afirma T., 17 anos de idade, que “(...) as meninas 

que ficam com a gente não “prestam” para casar. O que eu quero mesmo é uma 

menina moça, de “família”, que mora com o pai e com a mãe”. Eles - no homem 

machista que representam - colocam suas mulheres no lugar de inferioridade, 

reproduzindo a idéia da “mulher dupla”: uma para gozar (no símbolo do diabo) e 

outra mulher para casar (símbolo da pura, casta e santa). Eles aí se revelam nos 

modos de ser sendo aceito pela maioria mesmo que a custo da humilhação das 

“outras” (parte deles mesmos). 

 

Este complexo e significativo universo grupal pode ser compreendido como mais 

uma peça a compor o imenso painel/ mosaico dos “modos de ser sendo si mesmo 

no cotidiano do mundo”. Sentimos que é um fenômeno que ao ser desvelado nos 

oportuniza a compreensão de outras partes permitindo-nos a traçar um quadro mais 

aproximado do universo da rua e das relações que estão a compor esse todo que é 

parte e vice-versa, que é ser plural. 

 

Os laços, as teias que irão torná-los unos e mais abrangentes, teias que vão além 

do núcleo central. Dirigem-se para a coletividade. Trata-se de um olhar coletivo de 

sentido que por meio de um menino enxergamos todas as crianças e adolescentes 

em situação de rua em Vila Velha. Um caso que por si só contém o mundo, no dizer 

de Frankl (1991) uma singularidade/indivíduo na pluralidade/coletividade. Talvez 

esta seja uma forma de resistir à exclusão que se impõe a cada dia (nas estratégias 

do cotidiano), que os torna, por vezes, não-humano no sentido de cidadania, seres 

sendo sem os direitos mínimos de ser sendo. 

 

A realidade dos diversos grupos existentes nas ruas de Vila Velha pode ser 

percebida, essas crianças sobrevivem entre a tragédia e a inocência, ora sendo 

caça ora caça(dores), indo de encontro a todas as probabilidades. Elas - pelas inter-
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relações interpessoais significativas - conseguem se expressar nos modos de ser 

sendo da sobrevivência, com esperança e resistência, se permitindo ser solidário e 

até mesmo feliz. Durante o tempo todo, mesmo nos relatos mais dramáticos não 

percebo infelicidade, de alguma forma mesmo vivendo imersos as injustiças sociais 

esses meninos conseguem ter seus momentos de felicidade. É como se fossem 

renascer das cinzas. Nietzsche (in YALOM, 2005, p. 07) escreveu em “Assim Falou 

Zaratrusta” - “Você tem que estar preparado para se queimar em sua própria chama: 

como se renovar sem primeiro se tornar cinzas?”  

 

 

8.5  A FAMÍLIA, COMO SE DESVELA?  

 

A miséria em que vivem as famílias das crianças a dos adolescentes em situação de 

rua parece que acaba por se tornar à mola propulsora para saída das crianças do lar 

para as ruas. Aqui também não se pode desconsiderar os problemas como 

violência, maus tratos, desestrutura e desorganização familiar que agem como o 

estopim da situação de fuga e ao mesmo tempo tem sua origem na maioria das 

vezes na miséria (anexo16). 

 

O que foi constatado nas ruas – intermediado pela pesquisa - é que se a miséria não 

é o único agravante para que as crianças e adolescentes que (sobre)vivem em 

situação de rua, pelo menos tem sido um dos principais, já que este fator tem levado 

um contingente cada vez maior dos “filhos da pobreza” às ruas, em busca de 

melhores condições de vida, em busca de comida, das condições básicas que 

deveriam ser supridas pelo Estado, legitimada pela sociedade. 

  

O número imenso de membros nas famílias é um fator que também chama atenção 

o que termina por dificultar ainda mais a manutenção de todos. Mesmo que tenham 

direito de ter quantos filhos quiserem, o descaso do Estado para com esses filhos é 

muito grande. O próprio estado de abandono dessas famílias (abandono este que 

impregnará os filhos) os (im)pede de refletir acerca do que se deseja dentro de um 

contexto social e histórico. 
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Tia, lá em casa tem muito menino, não é só da minha mãe não, tem também 
os das minhas tias contando os pirralhos todos dá uns onze tia,  pão a gente 
não come todo dia não, por isso é que a gente precisa ajudar vendendo 
amendoim, mas primeiro eu vou para escola, se não minha mãe não recebe o 
dinheiro da ação social (bolsa família, programa do governo federal), você 
compra um? Você pode me levar de combi para casa, eu estou com mais 
uma prima e uma vizinha, elas estão lá em baixo [J.M., 9 anos de idade e 
vende amendoim na praia de Itaparica, parece que ainda não se envolveu 
com o grupo que vive nas ruas] (PAIVA, Diário Itinerante). 

 

Apesar de todos os problemas relacionados com a miséria e os problemas de 

estrutura familiar, quando os meninos começam a dormir nas ruas, suas famílias 

ainda tentam resgatá-los, fazendo um retorno ao lar, e daí para a escola. 

 
(...) quando eu comecei dormir na rua, minha mãe vinha aqui me buscar 
todo dia, depois viu que não tinha jeito largou de mão, quando eu vou em 
casa ela pede para eu ficar, mas eu não agüento não, aí ela fala que eu 
não tenho mais jeito não” (...) Minha mãe não gosta que eu fique com meu 
irmão pequeno para ele não querer vir para rua também, vê se eu vou 
trazer Tia [F., tem 16 anos de idade, está há 3 anos nas ruas e nesse 
período a mãe já conseguiu interná-lo três vezes em um abrigo para 
adolescentes que usam drogas, mas ele se opôs e ele não ficou] (PAIVA, 
Diário Itinerante). 

 

A família, às vezes, prefere abrir mão de um filho para não perder todos e o 

rompimento com a família acaba por ser tornar definitivo. A freqüência dos contatos 

familiares independe da distância física que estes estão de seus parentes e tornam-

se cada vez mais escassos. De acordo com o tempo, que essas crianças possuem 

de situação de rua, o vínculo familiar, as dificuldades encontradas no cotidiano da 

rua acabam por afastar cada vez mais as crianças e adolescentes da possibilidade 

de retorno ao lar.  

 

 

8.6 MENINA:  MULHER, NEGRA, BRANCA... 

 

Mas é preciso ter força, é preciso ter raça 
É preciso ter gana sempre 
Quem traz no corpo a marca 
Maria, Maria, mistura a dor e a alegria 
Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça 
É preciso ter sonho sempre 
Quem traz na pele essa marca 
Possui a estranha mania de ter fé na vida  
(“Maria, Maria”, de Milton Nascimento). 
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Não pretendo aqui produzir um "estudo de genero" tal como a academia define, mas 

apenas chamar a atenção para a situação mesma dos modos de ser sendo menina, 

mulher, negra, branca. Nas ruas estão em situação tanto meninos quanto meninas, 

assim como não só pessoas negras, nem só crianças - mas também adolescentes.  

 

Observando o grupo rua, notamos que as crianças e adolescentes em situação de 

rua vêm de famílias que vivenciam conflitos, cuja figura do pai é uma imagem 

desgastada ou inexistente, o estereotipo da figura paterna de uma maneira geral é 

negativo, já o da mãe é retratado de maneira carinhosa, talvez por partilhar mais a 

vida cotidiana de seus filhos. 

 
Minha mãe era muito boa Tia, ela levava a gente na igreja, fazia bolinho de 
chuva quando tinha trigo, às vezes batia também, mas só quando a gente 
aprontava muito, se ela tivesse viva eu não estava aqui na rua não [R. 17 
anos de idade] (PAIVA, Diário Itinerante). 

 

Ao ouvi-los, os depoimentos não se clarificam em dizer o porquê de ter deixado a 

proteção familiar, os que conseguem dizer geralmente associam os conflitos 

familiares ao álcool, drogas, violência doméstica e situação econômica. Entre as 

meninas o abuso sexual é constantemente citado, apesar dos motivos ditos ou não 

ditos à sensação que temos é que esta saída de casa não tem um motivo muito 

claro para eles, afinal os motivos quase nunca são citados de forma direta por eles, 

nós os nomeamos pelas conversas, mas para eles os motivos citados acima não 

são tão relevantes, talvez por serem motivos tão tragicamente presentes na favela. 

 
Ah, eu sai de casa por que eu quis, não gostava do meu padrasto e minha 
mãe dava razão a ele ai eu sai, mas se quiser eu posso voltar, mas eu não 
quero, na rua é melhor [A. 14 anos de idade] (PAIVA, Diário Itinerante). 

 

Refletida nas falas dessas crianças e adolescentes podemos perceber a fragilidade 

da estrutura familiar e o quanto essa fragilidade está de fato como já mencionado 

acima, relacionada à pobreza, ao pai ausente ou ao desempregado que bebe, 

espanca a mãe, os filhos, se envolve com o tráfico, é preso, desaparece dando lugar 

ao padrasto que mais tarde também desaparece. 

 
Olha tia, agente não tinha pai, aí minha mãe vendia cachorro quente na 
praia, aí uns cara lá de BV (Boa Vista, bairro popular de Vila Velha)  
pediram a ela pra vender uns crack para eles, ela ganhava um dinheirão, 
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comprou de tudo dentro de casa tia, aí alguém entregou ela para polícia e 
ela está em Tucum (presídio feminino em Cariacica), parece que vai 
demorar muito para ela sair, tem 2 pequenos num abrigo aqui em Itapuã e 2 
meninas lá em Vitória, me levaram para um abrigo também, mais eu saí, 
tinha de acordar cedo e ficar orando, eu hein, quando minha mãe voltar eu 
saio da rua, se eu tivesse pai era melhor, mas minha mãe contou que ele 
morreu em um assalto de Banco, a policia pegou ele lá no Morro do Quadro, 
você conhece tia? [J. tem 16 anos de idade e cursou até a 6ª série, algo 
incomum na rua] (PAIVA, Diário Itinerante). 

 

Além desses motivos direta ou indiretamente citados por essas crianças e 

adolescentes podemos perceber convivendo com os grupos na rua que a estética de 

ser criança e adolescente em situação de rua também atrai a liberdade, o não ter 

horário para nada e o acesso relativamente fácil ao dinheiro. 

 

Apesar de toda a liberdade que possuem nas ruas e toda frustração que vem da 

família, quando as crianças e adolescentes em situação de rua falam em futuro, em 

sonho, a família estruturada e sem problemas financeiros fazem parte de seus 

sonhos. 

 

É interessante ressaltar que de todos os temas abordados com os meninos e 

meninas, a família é o tema que causa maior silêncio, as respostas quando são 

dadas o são de forma monossilábica, os depoimentos dados acima foram exceções, 

a maioria não falava nada. 

 

O conceito de família para eles é diferenciada, a família geralmente é composta de 

mãe, avó, irmãos apenas por parte de mãe, o pai geralmente não aparece nos 

relatos, alguns meninos sequer chegaram a conhecer o pai. 

 

Ouvindo os grupos, escutando seu silêncio inquietante em relação à família não 

houve como negar que a pobreza e a miséria agem como fatores quase que 

determinantes para a ida das crianças a rua, sem querer negar problemas como 

desestruturação familiar, violência e drogas que agem como fogo num barril de 

pólvora. 
Ah, sei lá tia, eu gosto de ficar aqui na rua , saí de casa porque eu queria 
ficar na rua, aqui só é ruim quando aparece a polícia ou os caras da combi 
da prefeitura batendo na gente sem a gente dever [N. 16 anos] (PAIVA, 
Diário Itinerante). 
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Para a menina pobre, a ordem é trabalhar para viver. Desde pequena já precisa 

faltar a escola para tomar conta dos irmãos menores, aos poucos precisa entrar no 

mercado de trabalho, trabalhar em casa de família ou ir para as ruas tentar 

conseguir dinheiro pela da venda de doces ou simplesmente pela mendicância. Ela 

acaba reproduzindo o papel reservado a ela na sociedade. 

 

Nas famílias pobres, os filhos precisam exercer desde cedo uma atividade 

remunerada para contribuir com o sustento familiar. A criança passa então por uma 

adultização precoce. A ordem é trabalhar para se tentar sobreviver. 

 
Eu já fiz de tudo tia, ajudei a catar papelão, já vendi amendoim, tinha uns 
homens safados que só compravam para passar a mão na gente, até no 
peito eles passavam, já vendi cocada eu levava dinheiro para casa, ai meu 
irmão maior não fazia nada e ainda usava bagulho eu fiquei com raiva e 
vim para rua [M., 15 anos de idade] (PAIVA, Diário Itinerante). 

 

A ida para as ruas, inicialmente, significa a possibilidade de sobrevivência, mas o 

medo de voltar para casa sem nada, termina por ampliar esse espaço/ tempo na rua, 

que, de modo complexo, exerce fascínio nessas crianças e então elas acabam por 

adotar as ruas como sua “morada” (casa/ lar, escola).  

 
(...) quando eu não consigo dinheiro eu durmo aqui na rua, aí se eu 
conseguir dinheiro no outro dia eu vou para casa e entrego a minha mãe 
para ela comprar comida para os pequenos [B.16 anos de idade; não fica 
muito tempo na rua e ainda possui vínculos significativos com a família] 
(PAIVA, Diário Itinerante). 

 

Carregando consigo toda marginalização do pobre, da criança e da menina que ao 

chegar a rua transforma-se em mulher, seria uma espécie de tripla discriminação. A 

passagem de casa para rua pode ser, portanto um “ritual de passagem” quase se 

equivale a passar da “condição de virgem para mulher”. Há um sentimento de que 

agora é sexualmente ativa - por isso mais “madura”. Faz sexo onde quer e com 

quem quiser “sem ter que dar satisfação a ninguém” - elas dizem. Esta passagem se 

dá geralmente quando as meninas são muito novas, a partir dos 8 anos de idade. A 

partir dessa idade - quando estão na rua - sua vida sexual é livre e intensa, seja se 

prostituindo ou com os meninos do grupo a que pertence. Quase nunca falam de 

prazer em relação ao sexo, apesar de praticá-lo constantemente. 
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Tia, você pensa que G. é criança ainda? Ela tem 8 anos, mas já é mulher. Os 
caras ai fazem tudo com ela e é ela que chama. Esses dias ela estava com 
um velho e ele estava pagando tudo para ela e pra gente também. Mas é ela 
que estava com ele. Ela não quer retornar para nossa casa não! Para ir a 
gente precisa brigar com ela [C. 14 anos de idade é irmã de G] (PAIVA, 
Diário Itinerante). 

 

As crianças falam de sexo, mas parecem carecer de grande amor. Elas dizem que 

vão mudar suas vidas. Quando estão envolvidas afetivamente esse amor é intenso e 

por vezes agressivo. Experienciei cenas nas quais elas defendiam “seu homi” a 

qualquer preço, chegam a sentir ciúmes até mesmo de educadoras sociais 

ameaçando-as de morte, reproduzindo o “conceito de amor” propagado nas novelas. 

 
É tia tinha aquela assistente social que Rael ficava olhando para ela e ela 
dava bola... Eu vou voar na cara dela tia! Você vai ver só! É melhor ela ficar 
longe dele [CR.17 anos de idade; vive nas ruas com Rael há 2 anos] 
(PAIVA, Diário Itinerante). 

 

Percebemos também que mesmo nas ruas existe - por parte das meninas - a 

necessidade de preservar sentimentos em relação a casamento e uma vida a dois, a 

vida afetiva está constituído na sócio-historicidade. 

 

Diferentemente dos meninos, as meninas de rua falam menos ou pouco falam, 

parecendo não querer deixar-se mostrar, mas possuem uma linguagem gestual 

extremamente rica que fala mais alto que seu silêncio. 

 

Apesar de lutarem com os meninos de igual para igual pela sobrevivência, estão 

mais expostas. São usadas por oprimidos, opressores, e trazem consigo parte dessa 

sociedade excludente e machista, o que contribui para entrada da menina no mundo 

da prostituição, por exemplo. Na sobrevivência afetiva - revelada pelo amor e pelo 

ciúme - elas reproduzem (pelo menos em parte) os modos de ser sendo na esfera 

do amor e da paixão, algo feminino, algo descontrolado cujo objeto da bajulação é o 

homem, que tradicionalmente interpreta tal situação como consideração e apoio. 

 

É nas ruas que pela primeira vez muitas delas têm sua primeira menstruação, 

sentem cólicas, dores, apanham e precisam de um “protetor” (geralmente um adulto 

masculino) que as usa e também “deixa nelas” marcas de agressividade, um modo 

de abordá-las. Agredir - bater na menina - parece estar se naturalizando, refletindo o 
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espelho por onde é dado à mulher olhar-se (suas mães geralmente descrevem 

situações de espancamento na frente das filhas).  

 

Elas, nos seus modos de ser sendo, revelam em conversas, que experimentam 

dores como em uma gravidez indesejada. Outras dores reveladas como em  

estupros. Parece que elas experimentam então aquilo que diz Caetano Veloso em 

sua poesia: “(...) a dor é a delicia de ser o que é”. Menina, mulher, pobre, na maioria 

das vezes negra e sobrevivente das ruas. 

 

Pela coleta de dados, sinto que as meninas são como as “Marias” descritas na 

canção de Milton Nascimento, mulheres que “riem quando devem chorar e não 

vivem, apenas agüentam”. São corajosas e não se deixam abater. Elas 

acompanham os meninos em suas batalhas diárias, em suas táticas de 

sobrevivência. Parece aos olhares sentidos, que a relação que elas mantêm com 

eles é uma tentativa de ser “igual para igual”. Elas brincam, roubam e até matam 

caso seja necessário. Uma se submete e o outro se orgulha - tudo nesse contexto. 

 

Diferentemente dos meninos, as meninas são mais pressionadas a permanecerem 

no lar, afinal desde cedo foram socializadas para serem mães, reprodutoras. 

Geralmente, antes de chegarem às ruas já assumiam em casa a função de “chefe” 

da casa, pois as mães geralmente trabalham como domésticas o dia inteiro e 

entregam a elas esta função. 

 

Ao observar algumas produções científicas realizadas em relação às crianças e 

adolescentes em situação de rua, percebemos que a maioria delas retrata a 

condição de vida dos meninos, quase não percebemos estudos destinados a 

compreender aspectos vinculados à sexualidade da menina, tais como gravidez, 

aborto, maternidade precoce, violência e abuso sexual, prostituição (RIZZINI, 1991). 

 

Estar nas ruas para as meninas é diferente, produz um sentimento de liberdade 

maior que o produzido nos meninos, afinal ela está fugindo da adultização precoce 

no lar, das pressões, tensões e muitas vezes dos abusos sexuais cometidos por 

familiares, contraditoriamente à liberdade, experimentam sentimentos de culpa maior 

que os meninos, pois não foram socializadas para rua e sim para o lar, por isso 
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sentem-se inseguras e quase sempre procuram um protetor. Ao mesmo tempo ao 

chegar à rua essa adultização se concretizará de modo abrupto. 

 

Elas precisam estar mais atentas a todos os movimentos da rua e devem fazê-lo 

para se defender de roubos, dos abusos por parte de policiais e das agressões 

físicas. Também, por estarem mais atentas, aos poucos, vão inventado táticas de 

sobrevivência; e, descobrem muito rápido as novas regras da rua, essa rua que 

representa a libertação de uma família problemática. 

 

As meninas que passam o dia na rua e voltam para casa à noite, experimentam a 

contradição diária em casa, na escola e dificilmente as atividades de uma menina 

que está nas ruas pode ser compatibilizada com a escola. 

 
(...) eu até queria estudar, mas é muito chato, tia, só vou de vez em quando 
porque minha mãe obriga, se não perde o dinheiro do governo (bolsa 
escola) se não eu não ia não, tem muito pirralho e a professora é muito 
chata, eu quase não vou a escola e quando eu vou ela vive chamando 
minha mãe na escola, diz que não ganha para me agüentar, que eu sou 
muito atrevida, eu encaro mesmo tia, não escuto calada não, os meninos 
de lá são muito bobinhos, a professora fala cada coisa e eles ficam calados 
[J.14 anos de idade] (PAIVA, Diário Itinerante). 
 
 

As meninas em situação de rua vivenciam (nas ruas) a experiência de rebeldia, 

estando fora dos padrões socialmente aceitos para uma menina e ao mesmo tempo 

de submissão em relação às regras da rua; procuram logo um protetor e, apesar de 

trocar várias vezes de pares, estão sempre a se submeter a eles. 

 

Pude conversar com elas acerca de sua sexualidade. O corpo de menina que vai as 

ruas passa a ser um objeto negociável, mesmo na idade mais nova. Ela é cobiçada, 

pois a sociedade foca muito a mulher nova, como na canção de Zé Ramalho ”faz o 

homem gemer sem sentir dor”. Mas ela é violentada. É um corpo que experiencia 

muitos contatos - positivos e negativos. Há, pois um corpo em sedução: os policiais 

inescrupulosos, os meninos de rua, os homens da comunidade. Ao mesmo tempo é 

daí mesmo que ela encontra a maneira dela de ganhar dinheiro ou um agrado (como 

um brinco, um colar, uma pulseira), um prato de comida, proteção.  
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Ao contrário da prostituição adulta essas meninas muitas vezes não conseguem 

negociar o pagamento em dinheiro. Enfim, o corpo é na realidade a grande arma e o 

fardo que a menina possui. Um corpo que é marcado. Vivencia humilhações que 

produzem desonra. Nele ou dentro dele mesmo - desse invólucro - que o ser sendo 

menina de rua se constitui, se inventa. É através dele que irá tirar forças para lutar (e 

apenas sobreviver). Ela só tem o corpo e é abordada pelo corpo para se impor, 

seduzir, atacar, matar, amar. 
 
(...) se eu tiver com fome e o cara oferecer dinheiro eu vou mesmo, não 
quero nem saber já falei com V. (seu namorado na rua), então se ele não 
quer que eu vá tem que conseguir comida, mas tem vez até que ele manda 
tia [G. 15 anos, nunca fica muito tempo na rua, só quando está namorando 
alguém] (PAIVA, Diário Itinerante). 
 

 
Seu ser sendo e os ciclos de transformações vivenciados em seu corpo feminino são 

vistos com certo estranhamento por ela mesma. As meninas - pudemos observar - 

são mais velozes ao agir quando comparadas aos meninos. Metaforicamente, ela se 

transforma em uma espécie de “sombra” quando se faz necessário - um estar 

escondida, mas não tanto assim, pois das sombras a gente repara uma outra 

maquiagem, diz Pinel (2003). Ela pode, hibridamente avançar no papel de 

protagonista quando a situação assim impõe e exigir dela sair daquele lugar 

sombrio. O mundo para as meninas que estão na rua parece estar estruturado no 

tripé da liberdade, sobrevivência e competição. Esse tripé parece imprimir a 

dinâmica do seu ser sendo, são ideais que defendem a todo custo, elas tem a 

cidade, as calçadas, as marquises e até mesmo em alguns momentos os meninos a 

sua disposição, já que são minoria e são realmente alvos de disputas. 

 

Em alguns momentos em meio a tantas marcas, tantas dores, tudo parece ser viável 

para elas, principalmente, se não existe a cobrança dos “protetores” ou de outros 

meninos, sentem-se então livres. Para elas o importante é fazer o que se quer, 

mesmo que isso venha representar risco a sua saúde ou até mesmo a morte, os 

limites cada uma impõe para si mesma, ninguém impede ninguém de nada, se 

querem se drogar até morrer vão fazê-lo, se querem fazer sexo sem preservativo 

com quem tem AIDS também é problema de cada um. 
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Nas ruas experenciando e sentindo a falta concreta de opções, seu ser sendo se 

constrói a partir de designações negativas de outras pessoas. É a sociedade 

moralizadora que a denomina de “perdida”, “bandida”, “desgraçada”, “prostituta”. 

Uma terminologia comum de se encontrar nas novelas mexicanas, mas que ainda 

faz parte dessa sociedade - senão trazer folhetins da televisão não fariam mais 

sucesso quando reprisadas no Brasil, como “Usurpadora”, “Maria, do bairro”. Tais 

novelas são populares entre elas. 

 
Tem jeito para mim não tia, olha aí tá vendo como essas Patricinhas me 
olham (aponta para umas adolescentes que passam na rua e as encara), 
acham que a gente é bicho, bandido, quer saber sou mesmo  e não tô nem 
aí [S., tem 17 anos de idade, possui muitas marcas físicas  de rua, 
cicatrizes profundas - que compõem um estigma - mas ainda continua 
muita bonita e é muito vaidosa também] (PAIVA, Diário Itinerante). 

 

A maioria das meninas que estão nas ruas é negra ou mestiça. Esta diferença em 

relação à raça também é motivo de dor, ou seja, o não reconhecimento de sua 

beleza, dos seus traços físicos, do seu cabelo que nas ruas e sem nenhum trato são 

objeto de brincadeiras pejorativas por parte dos meninos.  

As mulheres negras, ao longo da história sempre foram objetos de desprezo (e ao 

mesmo tempo de desejo). Elas buscam ser amadas, desejam aceitação e 

geralmente encontram conforto no uso excessivo da droga - que amortiça o 

sofrimento psíquico e/ou físico. Temos observado nessa coleta de dados que as 

meninas - de modo geral - se drogam mais que os meninos, pelo menos em 

levantamento (PAIVA, 2006). 

 

O cotidiano da menina de rua, as relações híbridas e as táticas que surgem a partir 

dele se revestem de grande significação pedagógica, o potencial de comunicação, 

as linguagens verbais e não verbais utilizadas pelas meninas são táticas 

fundamentais a sua sobrevivência nas ruas. Para que se possa compreender as 

meninas de rua se faz necessário mergulhar em seu mundo para (des) velar de 

maneira íntegra o seu ser sendo. 

 

Para as meninas em situação de rua o saber da rua, o saber da vida, a pedagogia 

que brota nos grupos, são formas inteligentes para sua preservação enquanto 

humanos. Novamente, numa citação a música interpretada por Milton Nascimento, 
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as meninas de rua, sabem no sentido de experenciar que é “preciso ter graça, é 

preciso ter manha é preciso ter sonho sempre” e mesmo em meio a injustiça social 

percebemos que as mesmas possuem ainda fé na vida, porque mesmo quando 

ficam na sombras elas se maquiam  (dessas luzes sombrias), e parecem descansar 

para ganhar mais força. Aí inventam brechas para serem protagonistas. Nascer 

como estrela! 

 

Isso não impede que o cotidiano vivenciado por elas seja inventivo no sentido de 

uma constante transcendência de si mesmas, inventando táticas ousadas, sorrindo 

quando tudo parece lágrimas.  Essa “coisa” do palhaço, aproxima-se do conceito de 

“Otimismo Trágico”, em que a menina transforma “modos de ser sendo si mesma no 

cotidiano do mundo” em outros modos mais positivos, como extrair da dor a sua 

ausência, da tristeza a alegria, da prisão a liberdade, do abandono o aconchego.  

 

Nesses processos - se vividos - a menina parece encontrar sentido para a vida - um 

“trabalho amoroso”, por exemplo, por vir. Descrevemos o investimento afetivo que a 

menina inventa cotidianamente - apesar de toda tragicidade - e coloca no bem 

amado. Hora menos hora ela grita, e o grito poderá ficar parado no ar - para ver/ 

sentir se são escutadas. 

 

 

8.7 PESSOAS DA PESQUISA: CACOS DE  ITINERÂNCIA... DÚVIDAS DE UM  

       PESQUISADOR 

 
Não sabia como agir, como fazer escolhas. Então eu procurava os grupos 
e na maioria das vezes - desse primeiro momento - conversava em grupo, 
duplas. Raramente estava com alguém especifico e assim muitos 
depoimentos eram atentamente escutados, sentidos. Meu objetivo 
lembrava-me sempre, era estar com os grupos maiores, observar como 
pesquisadora a dinâmica desse grupo e descrever modos de ser sendo, 
dentro de nosso marco teórico (PAIVA, Diário Itinerante). 

 

A vida nas ruas - dentro do contexto social e histórico do Brasil - é drama mesmo, 

sendo comédia nas ações de (sobre)vivência, resiliência e resistência, tornando o 

espaço/ tempo rua, "rua do drama" (representado pela noite e pelas injustiças) e "rua 

da comédia" (representada pelos atores de si, protagonistas solares - com luz 

própria - tentando chamar atenção acerca de si mesmo e do outro). 
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A complexidade da tarefa proposta aumenta: 

 
Ao conversar em grupo me arriscava a não perceber todos os fenômenos 
que ocorriam, pois um falava demais, às vezes surgiam discutiam entre 
eles, tornando difícil ouvir todas as mensagens. A minha presença nos 
grupos foi muito tranqüila pelo fato de ser alguém que eles já conheciam e 
que já estabeleceram relação de confiança, mas de alguma forma eles 
percebiam que o meu olhar ali era outro que não era o de educadora, em 
conversa com o grupo da Praia da Costa, uma adolescente chegou a 
comentar essa diferença perguntando-me por que eu queria saber tanto da 
vida deles (PAIVA, Diário Itinerante).  

 

Expliquei ao grupo um pouco acerca da pesquisa.  Tentei explicar de modo que eles 

conseguissem entender (e compreender) e que não os assustasse com essa outra 

tarefa que trazia comigo enquanto educadora social de rua que sou sendo. Escrevi 

na época: 
 

Sinto que o fato de relatar para alguém suas histórias de início não soou tão 
bem para eles. Eles chegaram a perguntar se era a Juíza que me havia 
mandado fazer isso. Precisei explicar-lhes também muitas vezes meu 
objetivo nas ruas. Que naquele instante era diferente do objetivo de ser 
educadora social. Como os encontros ocorriam a noite eu estava sempre 
acompanhada dos educadores sociais que faziam normalmente seu 
trabalho. Ao mesmo tempo, fico a refletir que as vezes eu mesma atuo  
como educadora, não havendo  como fugir disso - uma ambigüidade, que 
me lembro de Colodete (2004) que denomina como um positivo "duplo 
lugar"  - de educadora social e pesquisadora (PAIVA, Diário Itinerante). 
 

O "duplo lugar" (COLODETE, 2004) é uma postura importante nos estudos clínicos, 

como os clássicos de Sigmund Freud (1856-1939), que ao mesmo tempo em que 

inventava uma ciência (Psicanálise), ele atendia aos seus pacientes ou clientes. Ele 

desenvolvia seu oficio de médico-psiquiatra, que posteriormente delineou-se 

psicanalista. Colodete (2004) utilizou-se desse mesmo princípio (de assumir esse 

"duplo lugar") na sua dissertação de mestrado. Isso me provocou muito, pois 

também devo reconhecer-me nesse espaço, digo, dois lugares em um só. Essas 

dubiedades tão saudáveis, mas que exigem cuidado: 

 
Para que nada atrapalhe nossa relação de confiança - e confiança é um 
valor que as crianças e adolescentes em situação de rua exigem do 
educador social - opto por não gravar absolutamente nada. Eu procuro 
memorizar a conversa e registra-la tão logo que possível, bem próximo da 
"versão de sentido" de Amatuzzi, mas atenta as fatos. Sempre que possível 
voltava para efetuar a devolução dos dados aos meninos, trocando idéias 
com eles. Entretanto os sujeitos da rua são seres mutantes. (...) Procuro  
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registrar todos os gestos que chegam a mim, e que minha memória permite 
reter. Avento os silêncios que consigo capturar. Tudo parece que vai 
tecendo de maneira quase que poética seus discursos. Ouvi muitas 
histórias, verdadeiras, em um lugar onde a mentira pertence a ela. Não sei 
se são verdades ou mentiras - e isso pouco importa - pois são as tecidas e 
contadas por eles. Cada narrador tece individual e coletivamente o que lhe 
toca. (...) O ato deles contar suas histórias em grupo é um acontecimento 
que ensina a todos que se dispõem a ouvir ou escutar. Cada um dos 
narradores  expressa sua existência, seu ser sendo de maneira única e 
peculiar (no mundo - diz meu orienta-dor). Enquanto "falam" de si através 
de seus "causos" eu escuto empaticamente procurando penetrar no seu 
mundo através da comunhão (comum+união), envolvendo-me com eles, 
sendo tomada por cada gesto lingüístico. Tento embebedar-me em seus 
gestos, desejo o  comprometimento, o engajamento. Eu desejava a imersão 
naquele ser que se apresentava diante de mim. Como escolher dentre 
tanto. Depois de tantos encontros em grupo - e de suas descrições - tantas 
observações, tantos exercícios de produzir e inventar "estranhamentos" 
(fugindo da naturalização), com quem eu havia estabelecido tal 
comprometimento, qual o silêncio que mais me falou? Quais falas 
monossilábicas apresentavam muito mais sentidos dos que os ditos 
propriamente? (PAIVA, Diário Itinerante). 

 
 
8.8 VIDAS QUE EMERGEM 

 

Após um período de indecisão decidi por três protagonistas: Doidinho, Lua e Tati.  

 

Penso que, de modo poético, não conseguiria "explicar"9 a escolha, mas sem dúvida 

é a empatia que me conduziu às escolhas, isto é, histórias e enredos que de 

diversas formas me tocaram e sensibilizaram, como por exemplo: a) eles não tinham 

mais vínculos com a família; b) experienciaram abandono escolar; c) estavam há 

mais de cinco anos na rua; d) mantinham vínculos entre si; e) havia uma mulher e 

negra (tema de meu interesse); f) um deles não vivia em grupo na rua etc.  

 

Prefiro uma poética, a de que minhas escolhas simplesmente ocorreram, talvez 

porque seus gestos me fizeram reconhecer nele uma ligação ao mundo natural e 

social que se desvelava para mim. Sua maneira de existir de alguma forma me levou 

a caminhar com eles, iniciaria um caminhar para além dos motivos tendo o cuidado 

de não cercear sua liberdade de expressão de não ultrapassá-los, mas caminhar 

juntos. 

 

                                                           
9 Melhor seria, dentro do clima fenomenológico-existencial, escrever “compreender”. 
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Lua e Tati pertencem ao grupo de Coqueiral e Doidinho não pertence a nenhum 

grupo. 

 

Esse grupo - desses dois meninos e uma menina - está nas ruas há mais de cinco 

anos. 

 

Lua e Tati não possuem vinculo com a família. Doidinho possuía um vínculo bem 

enfraquecido e que tendia a deterioração.  

 

O cotidiano do ser sendo Lua, Tati e Doidinho. 

 
 
8.8.1 O cotidiano e a história do menino de sorriso doce - Lua 
 
(...) os relatos cotidianos contam aquilo que apesar de tudo, se pode ai fabricar e 

fazer. São feituras de espaço (CERTEAU, 1994, p. 207). 

 

Lua fala no seu “modo de ser sendo” (PINEL, 2006) falando pouco, tem uma 

docilidade encantadora na voz, nos gestos contidos, sempre fui impressionada com 

ele, provocando-me ao que Freire (1985) denomina de “quefazer” do educador 

social. Lua é um educando adorável e dialogar com ele, tem sido, por isso, um 

aprendizado constante como bem destaca Freire (1993) ao revelar que todos nos 

educamos mutuamente. 

 
Segundo relatórios de educadores da Secretaria de Ação Social, Lua esta nas ruas 

desde os seis anos de idade. “Eu vim pra cá desde pequeno” - fala-me o já pequeno 

Lua - de "lua minguante". Ele foi levado para as ruas ainda no colo - revela seus 

dados. Quando completou a idade de seis anos já sabia pegar o ônibus: “Tia eu era 

pequenininho, moleque e já sabia vir para coqueiral e eu levava dinheiro para minha 

mãe, todo mundo dava”, disse-me ele, revelando seu “modo de ser sendo astuto” 

(PINEL,2006). Pertence ao grupo de Coqueiral de Itaparica, praia localizada em Vila 

Velha, uma região marcada por diferenças econômicas significativas, bastando olhar 

os prédios de gente rica, apartamentos populares – numa descrição de classes 
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socais tão presentes Freire (1993). Esses anos todos ele nunca esteve em outro 

local que não fosse as ruas de Coqueiral. 

 

A pessoa a quem Lua conhece por mãe mora em um bairro muito pobre de 

Cariacica, um município pertencente à grande Vitória (tal qual Vila Velha), muito 

empobrecido e com bairros muito grandes sem nenhuma infra-estrutura mínima de 

saúde, educação e Cidadania. Ele diz que: 

 
(...) eu não gosto de sair daqui de Coqueiral, os moleques da Praia são 

muito tirados. Quando saio só vou para Governador Valadares (MG), [lugar 

onde tem amigos também meninos em situação de rua]. Eu não gosto da 

praia! (PAIVA, Diário Itinerante).  

 

A praia a que Lua se refere é a Praia da Costa, onde as crianças em situação de rua 

geralmente possuem uma "aparência melhor" que os de Coqueiral de Itaparica, o 

que demonstra que mesmo na rua existem diferenças comportamentais/ atitudinais. 

A população de rua não é uma unidade, ela também é diversa e complexa, como é 

toda sociedade. 

 

Enquanto educadora tentei levar Lua ao abrigo várias vezes - “(...) não quero” - 

repetia sempre no seu modo de ser sendo resistente, inventar dessa tática de 

oposição às instituições fechadas. Um dia informou que não gostava que 

mandassem nele, e então me informava: “(..) olhe tia, eu não gosto de ninguém 

mandando em mim, não mesmo, não mesmo...” enquanto falava olhava firmemente 

para mim , talvez para ter certeza que eu havia entendido. As reações dele (e de 

seus companheiros) precisam ser capturadas nas entre-linhas, nos gestos.  

Presenciei que ele ficou apenas quatro dias no abrigo em razão de um 

atropelamento, e não mais, ou no seu discurso “não mesmo...”. Fomos buscá-lo no 

hospital e ele foi logo avisando: “eu não vou ficar lá, não gosto daquele monte de 

moleque”. Lua falava isso se referindo aos meninos de vários grupos que sempre 

estavam nos abrigos. De qualquer forma, para ele, o abrigo era um lugar estranho, 

de limites, de regras e isso incomodava esses modos de ser sendo nômade que era 

o Lua, acostumado a ser senhor de si mesmo em seu jeito frágil/ forte de ser sendo 

num cotidiano no mínimo complexo. 
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8.8.1.1 Suas estratégias de sobrevivência  

 
Lua é conhecido dos moradores, não costuma cometer furtos, essas são suas - 

entre algumas táticas de sobrevivência, com diz Certeau (1994) – aparecem os 

modos de ser sendo honesto na situação dada. Ao ser perguntado sobre o assunto 

ele diz:  

 
Tá doida Tia? Vê se eu vou sujar o lugar aqui, se eu sujar para onde eu 
vou? Aqui todo mundo me dá comida, me dá roupa, esses dias tinha um 
carinha querendo me bater e a dona do salão não deixou, vê se eu vou 
piranhar10 aqui? (PAIVA, Diário Itinerante). 

 

A fala de Lua parece demonstrar que na “realidade vivida” os meninos e meninas 

conseguem ter uma leitura um pouco mais clara da sociedade que os cerca, dos 

valores existentes é a partir dessa percepção que os mesmos criam “estratégias” 

(CERTEAU, 1995) de sobrevivência, modos de ser sendo na vida adversa. Certeau 

(1994) já pontuava que o poder alastra-se por todos, não estando centrado. 

 

Ele também tinha um modo de ser sendo alegre e Frankl (1991) destaca o papel do 

"humor" no "Otimismo Trágico" que ajuda transformar a experiência negativa em 

positiva. O humor pode levar a uma invenção tática (CERTEAU, 1994) do diálogo 

(FREIRE, 1983) instaurando forças ao enfrentamento. 

 

 

8.8.1.2 O uso da droga 
 
Apesar de não furtar Lua é “avião”, menino que leva a droga para o traficante até 

seus clientes e assim consegue dinheiro e droga. Então ele se droga muito, talvez 

porque essa lhe tire a consciência e lhe dê mais coragem para enfrentar o seu 

cotidiano. Quando se droga eu o capturo mais ousado, falante. 

 

                                                           
10 Termo usado nas ruas que quer dizer roubar. 
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A droga serve também como alimento ou para esquecer quando se sente frio: [...] eu 

gosto de tinner tia, quando eu cheiro não sinto fome e nem frio, não sinto nada 

(PAIVA, Diário Itinerante).  

 

Neste aspecto a droga acaba virando um escudo, pois reduz o medo, a ousadia 

(anexo 17). 

 

Os encontros com Lua sempre foram constantes. Ele se põe nos seus modos de ser 

sendo visível na rua. Mesmo quando estava drogado - que mal conseguia 

expressar-se - não deixava de sorrir. Ao aproximar-se de mim, eu apreendia seu 

sorriso, um sorriso efêmero e tomado pelas drogas, mas mesmo assim um sorriso 

(só+riso), uma tática certeauneana.  Lua costuma se drogar até o ponto de ficar 

totalmente desequilibrado, perdendo a clareza e a força para se expressar, entrando 

no que Frankl (1991) denomina de “vazio existencial”, um sem sentido na vida. 

Vários foram os encontros em que apenas sentei ao seu lado. 

 

Lua não liga para se vestir, anda maltrapilho, não toma banho e o grupo no qual faz 

parte reclama muito, visto que eles costumam dormir juntos, como cachorrinhos 

pequenos em forma de bola e quando tem um que está "malcheiroso" o grupo 

geralmente reclama muito e rejeita. Eles chegam a dar banho no sujeito a força, tudo 

de modo lúdico (mesmo que de início pareça agressividade ou imposição), ainda aí 

vemos o sentido do humor a que se refere Frankl (1991). Associado a essa 

experiência presenciada por mim, ocorre-me os sentidos dados por Certeau (1994) 

ao cotidiano, modos de estratégias (dar banho custe o que custar tem um sentido de 

apoderamento) e táticas inventivas. 

 

8.8.1.3 Família de Lua 
 
Lua, num de nossos encontros estava muito drogado não largava a garrafinha de 

tinner. A droga para Lua era como se fosse um apoio, e eu sentei-me junto a ele, 

estava frio e ele estava sem camisa, me olhava tão atentamente que chegava a me 

incomodar, até que tirou forças não sei de onde e me perguntou: Tia por que você esta 

aqui perto de mim? (...) (PAIVA, Diário Itinerante). 
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Respondi que estava ali por que gostava de ficar perto dele, então ele me 

respondeu: Então me leva para casa de minha irmã! (PAIVA, Diário Itinerante). 

 

A casa da irmã de Lua fica no município de Anchieta (ES), aproximadamente 50 Km 

de Vila Velha (ES). Como já passava da meia noite (ele estava muito drogado) tentei 

lhe explicar que o levaríamos outro dia caso ele voltasse a pedir. Mas Lua estava 

drogado, e mesmo que se diga das "dificuldades de educar falando ao drogado, o 

melhor é ‘escutar’ cuidando" (PINEL, 2005, p.01). Ainda assim o educador/ professor 

que em mim se acomodou (por que eu deixei) eu falei, eu expliquei - uma 

onipotência?! Mas algo humano, de uma verdadeira humanidade.  

 

Lua cheirou mais uma vez seu vidrinho de tinner. Eu constato sua queda: ele 

tombou na calçada sem largar o tinner. Não tive tempo de amenizar a sua queda 

lenta e gradual - e a "queda" é existencial. Talvez nem tenha ajudado - e nisso 

persiste a educadora que escuta - pois as quedas compõem o existencial mesmo11 

assim como seus enfrentamentos por meio, por exemplo, do seu sorriso. Estou ali 

agora, retomando o posto da escuta empática apoiando-o com minha simples 

presença (uma pré+sença), provocando-o a enfrentar as frustrações do dia a dia, 

cotidiano belo, onde ele pode estar comigo, na minha impotência, mas com 

(pré)sença.  

 

Para sofrer menos, tento pensar que nem sempre ele está assim, e que talvez, 

apenas talvez, a frustração que esta sendo agora é a primeira e a última, mesmo 

que a  vida diga "não". Esse dado confirma um dos nossos marcos teóricos, que é o 

existencialista Frankl (1991), e no valor que ele fornece à presença da vida mesmo 

nas vicissitudes. 

 

O educador também precisa articular suas defesas para suportar o ofício - ou 

procurar apoio através do que Pinel (2006) denomina de "(Super)Visões Técnico-

Clínicas". O sentido da vida (FRANKL, 1991) aparece para os humanos em sua 

existência. 

 

                                                           
11 Heidegger, uma das marcas teóricas em Frankl e Pinel  
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Como já disse, o grupo de rua do qual Lua faz parte fica em Coqueiral de Itaparica. 

Geralmente em "coqueiral" ficam os meninos e meninas com mais tempo de rua. 

Como pesquisadora moro em Itaparica, no outro dia ao ir ao supermercado 

encontrei com Lua sem a garrafinha de tinner. Ele não estava drogado, e carregava 

as compras de uma senhora (que tinha comprado no supermercado). Ele tinha até 

arrumado roupas limpas e em nada lembrava o Lua drogado. Onde está o menino 

que necessitava do apoio da droga? Não o vejo! Mas eu o sinto logo ali - mesmo 

que eles se fazem e se (re)fazem sempre – taticando no cotidiano (CERTEAU, 

1995).  

As crianças e adolescentes em situação de rua possuem essa característica: 

encontramos com eles num dia em que parecem ter desistido de viver, contrariando 

as expectativas de Frankl (1991). No outro dia, os encontramos a sorrir (como Lua 

faz isso bem). São de fato vividos os modos de ser sendo advindo das 

subjetividades deles.   

 

Falei que à noite nos encontraríamos para conversar e que eu gostaria que o tinner 

não estivesse presente! Ah! Esses moralismos dos meus modos de ser sendo... 

educadora social!!! Marcamos um encontro na calçada da farmácia onde costuma 

dormir – a educação ocorre em qualquer lugar (FREIRE, 1993). 

 

Uma surpresa eu tive ao encontrá-lo, pois não faltou ao compromisso ou estava 

sempre ali.  

 

Ele foi logo me perguntando: “ – E aí tia, a gente vai agora?”  

 

Respondi que primeiro iríamos conversar.  

 

Ele falou de sua irmã: (...) ela é muito legal tia e gosta muito de mim, tem tempo que 

eu não vejo ela [pensativo] (PAIVA, Diário Itinerante). 

 

Lua, na minha realidade sentida, parecia estar experienciando saudades de casa, da 

proteção, do afeto que esta oferece - ou que ele imagina que ela oferece – 

mostrando o afeto que move como pontua Freire (1988), Pinel (2004), Frankl (1991) 

e Certeau (1994). 
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Há anos tive uma experiência semelhante com Lua. Fomos até a cidade de Castelo 

em casa de uma irmã que ele insistia em dizer que gostava muito dele, talvez 

insistindo na vida de sentido (FRANKL, 1991).  

 

Chegamos na casa desta irmã, ela nem chegou a abrir a porta. Disse que não era 

irmã dele e que a mãe o havia pegado para criar, mas há muito tempo este estava 

nas ruas e que ela não o queria. Voltamos com ele e o deixamos nas ruas, pois Lua 

nunca se adaptou a abrigos. Depois daquele dia ele usou drogas por quase um mês 

sem parar, emagreceu muito. Foi atropelado e ficou duas semanas na Maternidade 

de Vila Velha. Ele tinha medo de que o fato se repetisse, nos seus modos de ser 

sendo medroso da finitude. 

 

Lembrei a ele um pouco daquela dolorosa experiência (com a irmã) e falei que ia 

primeiro tentar localizá-la e que depois o levaria até ela. Ele insistiu dizendo que esta 

era "outra irmã", diferente daquela.  

 

(...) essa minha irmã saia comigo tia e me dava presente, se ela não deixar eu ficar 
eu volto com vocês (PAIVA, Diário Itinerante). 
 

Eu receava um novo abandono nos seus modos de ser sendo esperançoso e a 

esperança é um “valor atitudinal” em Frankl (1991) e educativo em Freire (1993). 

 

Lua demonstrava para mim, que apesar de estar longe há anos dessa família, esta 

ainda era uma referência importante de afetividade. A lembrança que Lua tem de 

família é um pouco fantasiosa, é como se este criasse um núcleo familiar em seu 

imaginário (sócio-históricamente construído, como destaca Freire, 1985) que 

correspondesse aos desejos dele, para que de vez em quando ele lembrasse dela. 

Uma espécie de amuleto a que se pegar, uma demanda invisível – em busca do 

sentido da vida, num “cotidiano vivido”. 

 

Ouvir o Lua para mim é como assistir mais um capitulo trágico de sua história de 

vida, é ouvir um pedido de socorro, um grito de quem esta só e quer ser amado, um 

ser nos seus modos de ser sendo do drama (que encontra saída no só riso), e o riso 
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como vimos é uma das bases do “otimismo trágico”. Mas ouvi-lo também é perceber 

a força, a graça ao falar e a garra para lutar pela vida (e os fios que ele a enreda). 

Frankl (1981) diz que a vida interroga o sujeito pelo sentido, e ele a responde com o 

amor, o labor e o sofrimento inevitável. 

 

Percebo-me envolvida num cotidiano que ao mesmo tempo em que me torna 

impotente, me leva ao crescimento através da reflexão, e me conduz a levar para a 

(Super)Visão – isto é, “(...) uma outra visão, uma visão ampliada pois de sentido, 

que demanda escuta empática (espécie de clínica para o sujeito) e formação, no 

sentido de uma ação que produz movimentos efêmeros, formas diferenciadas, e até 

sem formas, abertas” (PINEL, 2003, p. 12). 

 

Expliquei-lhe que a irmã, "provavelmente”, olha eu entrando na fantasia dele - tem 

marido, filho e que precisaríamos primeiro verificar até se ela mora no local mesmo,  

"(...) assim que verificarmos tudo, certamente eu te levo  até a ela" (PAIVA, Diário 

Itinerante) 

 

Complementei: “- Ainda temos que requisitar o carro da prefeitura, e você sabe que 

nem sempre conseguimos, pois temos muitos meninos?!". 

 

Pelas informações passadas por ele não foi difícil de localizarmos sua irmã, 

tentamos até o “Conselho Tutelar” local. Entretanto, mais uma vez, constatamos o 

fato de que esta também não era sua irmã - modos de ser sendo na esperança. 

Essa "irmã" de Lua tem o nome de “Márcia”. Ela diz:   

 
Este menino foi dado a minha mãe quando ele nasceu. A mãe dele mesmo 
[biológica]  era uma mulher toda errada [pela Representação Social - RS - 
quem dá o filho é louca, errada]. Minha mãe criou ele com maior carinho 
[toda mãe que não abandona o filho, pela RS, é saudável e sempre boa]. 
Mas ele sempre foi levado, bagunceiro...  [há uma tendência em biologizar 
os modos de ser sendo, como se eles não fossem ensinados e aprendidos 
na sociedade, na cultura]. Ele sempre ia a Coqueiral com minha mãe [ela 
não diz que era para pedir esmolas, segundo dados do Serviço Social].  Eu 
sei que ele ia lá para apanhar os restos de feira, até que começou a ir 
sozinho e voltar, trazia até um dinheirinho para minha mãe, só que quando 
foi crescendo voltava drogado ai meus irmãos colocaram ele para fora de 
casa (...) Ele foi atropelado várias vezes (...) Não tem mais jeito e ninguém 
quer ele (PAIVA, Diário Itinerante). 
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Lua é um sujeito cuja gênese se esvai, ele recorda de ser filho - filho que não foi, 

mas que inventa táticas de (sobre) vivência, busca um diálogo, procura o sentido da 

vida nos modos de ser sendo na esperança compatíveis com uma subjetividade 

compatível. 

 

 

 

 

8.8.1.4 A escola para Lua 
 
Perguntei a irmã do Lua quantos anos ele tinha. Márcia respondeu que: O Lua tem 

treze anos de idade, mas não tem registro dele não! Ele nunca foi a escola também. 

Mãe matriculou ele, mas ele não conseguia ficar na escola não! (PAIVA, Diário 

Itinerante). 

 

Ao escutar isso, eu penso que isso é um fato raro junto às crianças e adolescentes 

em situação de rua, pois a maioria das crianças passou pelo período de 

alfabetização, ainda que não tenham sido alfabetizados. Alguns já estiveram 

inclusive em sistemas - mesmo que precários - de Educação Infantil, como em 

Creches.  

 

Sem registro. Ter registro - na Ciência do Direito - é uma condição de todo ser 

humano, de sua identidade. A certidão nomeia alguém no mundo. Sendo ele não 

registrado, logo não existe legalmente, logo não é cidadão não podendo reinvidicar 

seus direitos. Na miserabilidade e no abandono que se encontra, ninguém lhe 

nomeia, indica "ei você é este aí".  O depoimento da irmã de Lua nos remete a 

Telles (2001) que nos diz que “os pobres são aqueles que não tem nome, não tem 

rosto, não têm identidade, não têm interioridade, não tem vontade, são desprovidos 

de razão” (p.42). 

 

Ao ser perguntado se gostaria de estar numa escola, Lua me respondeu com outra 

pergunta: - Pra quê? (PAIVA, Diário Itinerante). 
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Ele parece revelar que a escola formal, tal qual lhe apresenta, não tem um valor 

para ele ali, naquele instante - diante do abandono que experiencia. Isso pode ser 

constatado junto a crianças e adolescentes em situação de rua. Freire (1993) 

sempre denunciou a importância de se resgatar uma escola pública para todos, um 

lugar dialógico. 

 

Percebe-se por meio desta situação que Lua desde tenra idade, assim como todas 

as crianças e adolescentes em situação de rua, têm seus direitos violados.  Aqueles 

que tiveram seu direito negado desde a infância. São impeditivos que exigirão mais 

esforços deles, mas que também convocam os educadores sociais no seu cotidiano 

a produzir críticas ao Estado. 

 
Lua do não ter... 
Não tem registro, 
Não tem histórias escritas 
não tem fotos para lembrar 
Lua não tem escola 
às vezes tem esmola 
mas não tem uma casa para chegar 
Lua um dia foi adotado 
mas não amado 
e se confunde no amar 
Lua do não ter 
talvez se drogue para esquecer 
Lua do não viver 
da fuga para não morrer 
do sorriso doce 
que o leva a insistir 
e resistir 
que o leva a sonhar e querer 
ainda que seja o Lua do não ter... 
(PAIVA, 2006) 
 

 

 

8.8.1.5 A violência sentida na pele 

 
Não sabia o que dizer a Lua acerca de sua relação com sua irmã - aquela que ele 

desejava visitar, Márcia! Teria que descrever a ele mais frustrações. É difícil dizer 

experiências negativas. Ele parece saber, mas espera-me dizer! Isso impõe ao 

educador social maior ética nos seus modos de ser sendo educadora social. 
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Encontrei Lua numa rua afastada de Coqueiral e estava com o peito todo queimado. 

Pedia esmolas. Ele não tocou no assunto da irmã. Sorriu para mim e perguntou-me: 

(...) e ai tia, beleza? (PAIVA, Diário Itinerante). 

   

Nos “modos de ser sendo do Cuidado” de “mim mesma” como educadora, eu me 

assustei com as queimaduras e perguntei como foi aquilo. Ele me respondeu que 

estava dormindo sozinho e tinha cheirado muito e acordou pegando fogo, (...) acho 

que foram os ‘playboyzinhos’ daqui tia se eu pego eles, vão ver” (PAIVA, Diário 

Itinerante). 

 

As crianças e adolescentes em situação de rua chamam de “playboys” os rapazes 

que passam de moto pelas ruas da cidade, geralmente de madrugada, e que no 

imaginário são ricos “filhinhos de papai”. Eles têm a Representação Social (RS) de 

fazerem maldades com a população de rua, muito ligadas ao caso de Brasília, do 

índio Galdino. 

 

Na rua os meninos não costumam viver sozinhos. O outro é apoio. Geralmente, 

dormem em grupo. Trata-se de uma forma de se protegerem já que moram em “uma 

casa muito engraçada que não tem portas e não tem nada”.12  

 

O fato de os meninos se estabelecerem em locais não determinados, pode 

representar uma burla as normas sociais, que obviamente nem sempre é aceito. Na 

alienação cotidiana, devido à ideologia dominante, o sujeito é oprimido, despojado 

de si mesmo – como destaca Paulo Freire (1988). 

 

A rejeição de parte da população em relação aos meninos e meninas é muito 

grande, por isso estar na rua é como se estar também em guerra. É preciso estar 

sempre alerta para não morrer. É preciso lutar diariamente contra o sistema, 

inventando e recriando o cotidiano. 
 

Políticas Públicas do município de Vila Velha em relação às crianças e adolescentes 

em situação de rua são questionáveis. 
                                                           
12 A casa, canção popular de Vinicius de Moraes. 
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Novamente Lua sumiu! Fui ter notícias dele quase duas semanas depois.  

 

O Município de Vila Velha carece de Políticas Públicas eficientes que venham 

atender as necessidades das crianças e adolescentes que vivem em suas ruas, a 

ausência tem sido constantemente denunciada pela sociedade civil através da 

imprensa (anexo 18). Contudo, em Vila Velha ocorre uma “operação rapa dura” da 

Prefeitura Municipal de Vila Velha. O prefeito assim a denominou fazendo uma 

alusão ao doce vendido, especialmente no nordeste, que é “de doce amargo (se 

comparado ao açúcar industrializado) e ao mesmo tempo duro” (de solver)”. 

Também apresenta um sentido de “fazer rapa” (prender sujeitos opositores à ordem 

estabelecida) e “dura” (uma ação dura; inflexível). Essa "operação" - sempre devida 

aos interesses da sociedade "preocupada" com os meninos que sujam a imagem da 

cidade - o havia pego na porta de um restaurante. Ele estava pedindo esmolas.  

 

A operação - informa-nos os meninos - o teria colocado na “combi”, levando-o para 

um “passeio” no Areal de Jardim Marilândia. Lá, prosseguem dizendo, bateram, 

humilharam e mandaram ele sumir e se não o fizesse ele seria morto. 

 
Tia bateram tanto na gente... Em mim não bateram muito por que foi a 
primeira vez! Mas ‘os caras’ já tinham avisado a Lua que os policiais não o 
queria mais aqui em Coqueiral. Eles quebraram ele todo...  (Mar, um menino 
de 10 anos cuja família mora em Governador Valadares, Estado de Minas 
Gerais, que está nas ruas de coqueiral há  aproximadamente um ano). Ele 
continua dizendo “aqui o pessoal é mais ruim do que em Governador 
Valadares, eu vou embora (PAIVA, Diário Itinerante). 
 

 
A chamada operação “rapadura” já foi denunciada por jornais como o “Notícia 

Agora” (07/08/2005), que é de grande circulação.  Segundo os jornais e relatos dos 

meninos, essa operação age nas madrugadas de Vila Velha com carro oficial da 

Prefeitura. A ação é liderada por um ex-PM (Policial Militar), que exerce um cargo de 

confiança do Prefeito. O objetivo - prossegue a reportagem - é o de “recolher as 

crianças das ruas fazendo com que essas não mais voltem”. Há anos vem 

acontecendo essa operação, apesar dela ser criticada pela própria imprensa e de 

alguns setores da sociedade civil organizada.  
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Escutamos, como educadores e educadoras de rua, relatos que muitos nos “tocam”, 

isto é, mexem com nossa subjetividade e com os nossos modos de ser sendo...  As 

narrativas, com tantos detalhes nos revelam autoridades atuando com perversão e 

crueldade – e ao mesmo tempo, como são sempre os mesmos “nomes”, não se 

pode generalizar isso para todas elas, ao contrário, esses são exceção. 

 

Um garoto contou-nos que os policiais os obrigam a “fazer covas”, instituindo uma 

“guerra psicológica”. Eles dizem, segundo os relatos que vão ser “enterrados vivos”. 

Também – continuam os relatos – que as autoridades dão nos garotos banho de 

urina, mas antes os colocando de joelhos. São relatos de “viva voz deles”, que não 

conseguimos provar, a não ser pelo depoimento dos meninos e por denúncias da 

imprensa e testemunho nosso enquanto escutadores. De certa forma, nós 

educadoras sociais, estamos sendo fenomenologistas, pois escutamos uma 

narrativa e a partir dela testemunhamos, são algumas das etapas da produção de 

conhecimento da Fenomenologia. 

 

Que adianta tia! Vocês falam! Nós falamos para o pessoal do jornal! Nada resolve! 
Ninguém quer resolver nada! Não são eles que apanham (PAIVA, Diário Itinerante). 
 

Uma vez senti na pele a revolta deles. Achei uma ação saudável, pois significou que 

nas suas veias corre muito e sangue político. Estávamos com a “combi” de nosso 

serviço. Eles nos viram dentro dela. Pela ação parecem que não tiveram dúvidas: 

Vamos virar o carro, eles são da Prefeitura também. Uns quarenta meninos 

começaram a balançar o carro querendo derrubá-lo. Nas situações de angústia, 

medo e revolta eles costumam imaginar que os educadores sociais são delatores do 

que escuta e enxerga ali.. 

 

Pertenço a esse pequeno grupo de educadores sociais. Nós trabalhamos em 

condições precárias nas ruas de Vila Velha, ES. Inventamos um constante processo 

de acolhimento e fortalecimento de vínculos – e a adversidade é condição da vida, 

diz-nos Frankl (1991). Fazemos da escuta um dos métodos estruturantes da relação 

com o educando que se encontra na rua. O diálogo amoroso para os educadores é a 
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estratégia para respeitar o saber do educando e faze-lo avançar, e nisso Freire 

(1997) muito nos respalda, dando-nos segurança em ser o que somos sendo.  

 

Há ainda situações que nos preocupam, por exemplo, os abrigos que para crianças 

e adolescentes não atendem as necessidades deles. Notícias na imprensa dão 

conta de abusos sexuais de "pais sociais", em um abrigo para meninas, e que por 

ser exceção, produz "estranhamentos". 

 

As crianças e adolescentes em situação de rua estão buscando táticas e estratégias 

de sobrevivência e (con)vivem numa guerra. Seus inimigos, em seus discursos, são 

a polícia, os "playboys", a Prefeitura e outras instituições. Nesse contexto, descrito 

por eles, é que me apreendi que não vi mais Lua. Soube através de seus amigos 

que ele iria pegar o trem e ia para Governador Valadares (MG). Ele teria dito: “ - Não 

sei se voltarei a vê-lo!” (PAIVA, Diário Itinerante) Não sei se seu sorriso e seu olhar 

de doçura, como que querendo colo, aparecendo frente a mim. Mas a vida  é muito 

difícil de ser vivida, e exige muito sacrifício (FRANKL, 1991). 

 

Mas Lua apesar de tudo resiste, é um ser que se refaz a cada dia, que sonha ser 

amado, que renova esperança na fantasia para ter um sentido pelo qual valha a 

pena viver. 

 

 

8.8.1.6 Sonhos e desejos 
 
Num dos nossos últimos encontros comigo Lua disse que havia me visto com minha 

filha na praça e me perguntou: Tia eu posso casar com sua filha? Ela é bonita 

(PAIVA, Diário Itinerante). 

 

No seu modo de ser sendo cavalheiro não me deixou responder e logo falou: 

 
Um dia eu vou casar, ter uma casa igual aquela ali [me apontando para uma 
bonita casa na rua], vou largar o tinner e ter o maior carrão, de "playboy" 
mesmo, vou ter filho também, mas ninguém deles vai para rua, todo mundo 
vai estudar, não vai ser igual a mim não (PAIVA, Diário Itinerante). 
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Apesar de não ter ido a escola, essa instituição é importante para o Lua. Eu capturo 

isso! Um educador social deveria sempre capturar isso! 

 

Lua não perdeu a capacidade de sonhar... São nos sonhos que seu mundo se 

transformam. Defendo mesmo - pelas minhas práticas de educadora social, "no que 

ela tem de clínica" (PINEL, 2006, p. 1) - que os sonhos das pessoas são formas de 

manter sua força interior enfrentando o mundo (exterior). Nos sonhos, os meninos 

conseguem resgatar as referências positivas, percebemos também um desejo a 

privacidade quando fala da casa, um desejo de proteção quando se refere à família, 

um desejo de ser "si mesmo no cotidiano do mundo". 

 

No meu Diário de Itinerância encontrei: 

 
Sinto saudades dele cada vez que passo na calçada da farmácia onde 
dormia. São lembranças e memórias de todo educador social 
comprometido. Compreendemos o que Guimarães Rosa disse que de 
repente mestre é aquele que aprende. O fato sentido é que não sei onde 
Lua vive, se ainda respira a vida que ele sempre manteve a todo custo. Por 
onde anda? Interrogo sem pieguismo - mas não negando que a dramaturgia 
nos (co)move. Quando penso nele penso nas contratransferências de nós 
educadores sociais! Qual distancia é ótima". Mas, tenho mantido minha 
lucidez e capacidade de ajudar, apoiar. Lembro-me da canção - que parece 
nortear essa minha investigação: Ando tão à flor da pele (PAIVA, Diário 
Itinerante). 

 

 

8.8.2 A história de meu segundo protagonista: o doidinho “Linton” 
 
Linton é diferente de Lua - afinal todos somos diferentes!  

 

Trata-se de um menino de gargalhada farta, fácil. É um sujeito alegre que a canção 

popular bem (des)vela: “(...) o feto forte que escapou da morte” [Gabriel o Pensador]. 

 

Linton diz que tem 14 anos de idade e chama atenção de nós educadores e 

educadoras de rua por ser muito trabalhador, esta sempre fazendo alguma coisa - 

está sempre envolvido em uma atividade que parece está dando "sentido à vida" 

(FRANKL, 1991) dele. Ele se movimenta sorrindo parecendo um trabalhador 

idealmente alegre com o que faz, e talvez por isso, um ou outro menino disse-me 

que ele era "doidinho". O trabalho mesmo, o termo, vem de "tripalium", (PINEL, 
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2003) um modo de torturar (produzido pela polícia ou não), que Pinel (1989) 

denunciou existir em Vitória (ES), fundamentando-se no discurso de adolescentes 

infratores (jovens que se opõem e ou estão em conflito com a lei), descrevendo 

minuciosamente tal aparato e suas conseqüências.Talvez por isso os meninos 

estranham um dos seus no trabalho. 

  

Conheci o menino Linton há três anos atrás. Era para ser uma noite calma em nosso 

trabalho, mas fomos informados que um menino havia sido baleado numa quadra 

abandonada na praça de Coqueiral. Ninguém sabia direito falar quem era o menino, 

mas as informações que chegavam até nós eram de que ele não era do grupo de 

Coqueiral. 

Descreviam-no em um modo de ser sendo só.  Quem teria baleado era um morador 

das etapas - um dos prédios que compõe as sete etapas. Eram notícias 

desencontradas - um modo de ser sendo nas auto-defesas. Entretanto, recebemos 

um telefonema dos profissionais da educação da Abordagem de Rua de Vitória (ES), 

pedindo que nossa equipe fosse até o hospital infantil reconhecer "um menino que 

havia sido baleado na cabeça e ninguém conseguia reconhecê-lo" (PAIVA, Diário 

Itinerante).  

 

Já passava de 1:00 hora da manhã, e no nosso modo de ser sendo compromissado 

junto aos educandos fomos até ao hospital. Chegando a essa instituição de saúde, 

falamos com a assistente social de plantão, sempre temos de fazer isso, pois é um 

ofício que falta muito a se cristalizar na Representação Social (RS). Nós duas - 

educadoras sociais - entramos no quarto e o vimos com cabeça muito inchada, 

bastante deformada. O cabelo estava cortado (assepsia ou "tricotomia" realizada 

pela enfermagem), aumentava sempre uma aparência de urgência, de socorro - que 

nos provocou nos nossos modos de ser sendo da impotência e de solidariedade.  

 

Segundo a enfermeira ele estava em "coma induzido" (minha lembrança). Tenho 

muitas dificuldades para reconhecer as pessoas e aquela situação só agravava 

minha dificuldade, pois não conseguia reconhecê-lo, nem eu nem os educadores - 

contribuindo com o Serviço Social da instituição (e conosco mesmos). Pensamos ser 

um determinado menino (Silas), mas no outro dia encontramos o referido menino: - 
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Eu hein, Tia! Você quer me matar! Eu acabei  de chegar de Minas!" (PAIVA, Diário 

Itinerante). 

 

Íamos visitá-lo quase todas as noites, "inventando produzindo uma escuta nas 

visitas" recomendada por Pinel (2006). Depois de uns quinze dias apreendemos que 

ele ia melhorando bastante - e isso se comprova no Diário Itinerante, em que 

detectamos seu desenvolvimento em saúde. Ele foi recobrando a consciência e um 

educador, então, o identificou. A memória - após uma experiência traumática 

advindo da violência sofrida - aparecia ao chamar pela mãe de modo constante e 

sistemático, quase uma obsessão. As mães (e o que elas representam como família) 

ainda são significativos referenciais, o que tornamos a recordar no que  Agnes Heller 

(in PINEL, 2000) chama de “porto seguro”.  

Procurar a casa de Linton (esse era o nome do menino), era como procurar "uma 

agulha no palheiro", que ficava em um bairro muito pobre em Cariacica (ES). O 

menino parecia o "Joãozinho" do conto infantil "João e Maria", aquele que foi 

deixado na floresta para que a "mãe-natureza" cuidasse, que aqui, identificamo-la 

"rua". Na poética de Quarto (2006) Lua e rua estão unidos, indissociáveis. Para nós 

a Rua (com sua violência e desvario) o envolve (bem como a seus companheiros), e 

tal como no conto, produz um desaparecimento dos sinais que possibilitam 

encontrar do porto seguro de onde saíram. São muitas mutações, navegantes desse 

espaço, sem ponto de saída ou de chagada.  

 

É interessante comparar Linton com o conto, pois uma das atividades desenvolvidas 

por educadores de rua sem sido o "clow", a contação de histórias, psicodramas, 

teatros na rua, como “modos de inventar práticas psicopedagógicas” de efeitos 

benéficos, dependendo dos objetivos do “plano de intervenção do profissional e da 

instituição”. Pinel (2003) descreveu e produziu essas e outras atividades didáticas 

objetivando envolver de modo compromissado jovens que se prostituíam, a 

praticarem sexo seguro.  

 

A Educação Social de rua aqui, junto a Linton, mostra a importância de manter 

contatos com os outros profissionais de educação e da saúde, e tornar as visitas 

com finalidades de não apenas reconhecer judicialmente alguém, mas fazer da 

presença espaço de provocação de si e do outro (o menino mesmo; o assistente 



 160

social; o trabalhador da enfermagem; médico; policiais etc.). A presença do 

educador social deve ser uma (pré)sença, algo que toca no existir, e isso faz-nos 

recordar acerca da importância e da vitalidade de um único encontro como 

destacam os nossos marcos teóricos. 

 

 
8.8.2.1 A (des)estrutura familiar de Linton 

 

Linton - como a maioria dos meninos e meninas em situação de rua - é muito pobre. 

Demoramos encontrar sua casa e sua mãe - há por assim dizer uma "fuga" de um 

lugar para outro das famílias devido, também, à referida pobreza. A miséria aqui 

ganha mais significado, pois a casa dele fica em uma espécie de buraco, ficando 

numa descida morro abaixo. Linton tem mais 3 irmãos, e ele aí é o mais velho. Ele 

não é filho do homem que atualmente vive com sua mãe.  

 

A mãe conta que ela mesma prefere o filho na rua, pois seu marido atual já tentou 

matá-lo algumas vezes. Parece-me que há assim um pacto das mães (e das 

famílias) em não "responderem à vida pelo sentido", optando pela negação (em meio 

aos sofrimentos) do filho que não se adapta ao ideal imposto pela sociedade 

maioral. Há afeto, mas não se (des)vela. 

 

A negação parece mostrar-se em todos os planos, pois a mãe de Linton diz que o 

padrasto "bebe muito" - alcoólico que é: 

 
Meu marido não gosta de meu filho. Antes de ter o Linton eu já vivia com o 
meu marido, aí a gente brigou e eu saí de casa e por “azar” [no sentido de 
não ter controle ou opção frente ao fato] peguei barriga. Fui até num lugar lá 
no centro de Vitória para tirar o menino, mas meu dinheiro era pouco, tomei 
tanto chá e não adiantou nada, por isso que ele é assim agitado [justifica os 
sentimentos abandônicos e os modos de ser sendo na solidão de Linton]. Aí 
voltei com meu marido já com 7 meses de gravidez. Durante todo esse 
tempo ele quis matar o menino. Eu até ia denunciar ao Conselho Tutelar 
[tenta libertar da escravidão a que se colocou no mundo]. Mas não 
aconteceu nada, foi até pior, pois depois desse dia eu tive de tirar meu filho 
de casa. O Conselho ficou de arrumar um lugar, mas não arrumou, o jeito 
foi ele ir para rua. (...) O pai de verdade dele foi morto lá no DPJ 
(Departamento de Policia Judiciária) da Serra. O que eu vou fazer? (PAIVA, 
Diário Itinerante). 
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A mãe prossegue dizendo que "não chorou ao saber da notícia de que Linton estaria 

no hospital" - traz um tom amargo, mesmo sem auto-percepção, nessa revelação. 

Parece ao seu discurso que isso estava naturalizado, "(...) demandando então de 

uma Educação Social que produzisse estranhamentos" (PINEL, 2006, p. 0 1). A mãe 

disse que não se desesperou com a notícia. Mas, prometeu visitá-la. Nesses 

processos vividos na Educação Social - marcada pelo "diálogo" freireano - traz à 

tona as idiossincrasias maternas (e humanas), um dizer e desdizer, mostrando e 

bem que o ser se (des)vela nos seus "modos de ser sendo si mesmo no cotidiano do 

mundo".  

 

Consta no Diário Itinerante que 

 
(...) pareceu-nos ter algum carinho por ele, ela mesmo relatou maus tratos 
do marido em relação a ela e que ele também já tentou matá-la várias 
vezes. Disse que se preocupa com ele mas não pode fazer nada, afinal tem 
mais três filhos dele para criar. - O que eu posso fazer moça, é pedir a Deus 
por ele! [uma recorrência divina - que ela introjetou seu "alguém" superior a 
ela - e assim prosseguir com uma existência ensimesmada. 

 

A mãe de Linton cumpriu a promessa de ir até o hospital. Ela agiu - nos seus modos 

de ser sendo do engano - escondida do marido, que ao mesmo tempo a ameaça (e 

espanca) e que ainda assim lhe deve satisfações em estado de submissão, como se 

não houvesse saída, ou como se não "visse a luz ao final do túnel". A educadora de 

rua - a que sou sendo - arranjou uma passagem e ela passou a visitá-la todos os 

dias de modo regular. Na lida diária desse ofício temos que "inventar táticas", que se 

dão sentido, podem ser defendias junto aos órgãos que desenvolvem tais recursos 

humanos.  

 

Nesse sentido são "famosos" os casos de educadores sociais que já levaram 

menino ou menina para "sua" casa frente às dificuldades deles em lidar com as 

situações extremas, e pautados pela solidariedade (ou a ideologia judaico-cristã 

neles impregnada). Essas complexidades e hibridismos de ser sendo na Educação 

Social são constantes e são nessas situações que um "saberfazer" se faz e se 

institui, e impõe cuidado ao reinventar modos de ser sendo na ética e estética da 

Educação Social. No sentido da contratransferência sempre interrogo: Será que a 

ética psicanalítica se presta à ética da educação de rua? Qual ética (e de ontologia) 
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se inventa no cotidiano de nos modos de ser sendo ético do educador e da 

educadora social?  Trata-se de uma interrogação apenas, que eu gostaria de 

responder em estudos posteriores. 

 

A mãe Linton - a todo instante - mostrava-se preocupava apenas para onde ela 

levaria depois que esse saísse do hospital. Já que o padrasto não o queria, a equipe 

de Abordagem Social de Rua de Vitória (ES) conseguiu um abrigo para que esse 

pudesse ficar. Nossa surpresa foi muita ao reencontrar Linton seis meses depois nas 

ruas. Assim recomeçava a vida de Linton, não era o mesmo menino, às vezes não 

falava coisa com coisa, já não andava mais direito e os meninos passaram a chamá-

lo de "doidinho" - indo muito além do seu ativismo. Linton mesmo com uma bala 

alojada na cabeça estava sempre a "inventar táticas de sobrevivência", continuava 

sem pertencer a nenhum grupo, ora estava na Praia da Costa, ora na Prainha, ora 

em Coqueiral, ora em Vitória enfim, ele andava muito. 

 

Linton é um menino falante, fala(dor)! Quando o assunto é a família sua participação 

é através do silêncio - de muitos sentidos. Entre os meninos e meninas em situação 

de rua esse é o tema que mais suscita o silêncio que demanda ser (des)velado a 

quem está silencioso ou silenciado. 

 

As respostas de Linton - quando ocorrem - são monossilábicas. Vejam a seguir os 

registros feitos no Diário Itinerante quando perguntei a ele se estava vendo a mãe: - 

Não! 

 

Essa foi à resposta, dita em tom "sério", parecendo dizer que "mãe" é assunto 

solene. Perguntei sobre muitos temas. Perguntei em quantos eram em sua casa: Eu, 

minha mãe, uma irmã e um irmão. 

 

 Linton não incluiu o padrasto, essa figura forte, no plano da sua vida (pois o 

ameaçou e o expulsou). Logo me "cortou" diante do assunto a ele tão perturbador: 

Agora eu preciso trabalhar.  

 

Percebi que o tema definitivamente não agradava a Linton. Nos meus modos de ser 

sendo profissional desse tipo de educação não insisti, respeitando-o. Despedi-me 
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dele, seu sorriso voltou. Um sujeito que - nas experiências, mesmo as mais trágicas, 

de diálogo - nas suas táticas inventa seus modos de ser sendo do só+riso. 

 

Usava drogas, mas se comparando aos outros meninos não era tanta. Perguntava a 

ele e apreendia isso. Poucas vezes via Linton drogado: [...] eu uso quando os 

meninos me chamam, mas eu não gosto, deixa a gente muito 'bolado', os caras se 

aproveitam e pegam nosso dinheiro, as latinhas (PAIVA, Diário Itinerante). 

 

Ele possuía outras estratégias e a droga não se fazia necessária para enfrentar o 

cotidiano de seu espaço possível que se chama rua - assim eu interpretava. Linton 

costumava catar latinhas o dia inteiro e chegou a arrumar um "carro de mão no ferro 

velho" onde contava com a amizade das pessoas doadoras. Ele cativava por ser 

alegre e trabalhador. Sorria para quem o olhasse, e não fazia isso de modo 

absolutamente abobalhado, ele sorria mesmo, um só riso, mas ainda assim riso. 

 

Escolhi o Linton porque sua alegria era algo que me cativava ao mesmo tempo me 

intrigava, que motivos teria esse menino para sorrir? O cotidiano de Linton não é tão 

diferente de muitos outros - mas confesso ao leitor (nos meus modos de ser sendo 

fenomenológica-existencial) que me tocava. Sorriso Monalisa? Enigmático! Por que 

sorrir com uma história tão trágica? Frankl (1981) desvelaria o otimismo apesar de 

tanta tragicidade como modos de ser sendo resistente e resiliente. O pai que não 

conheceu. A mãe temerosa em assumi-lo (e assumir-se). Levado à rua e aí deixado, 

como se não bastasse ter sido, como todos nós (FRANKL, 1991), jogados no mundo 

- ele só+ri. Entregue a mãe-rua - uma mãe muitas vezes parecida com as mulheres 

não preparadas social e historicamente para sê-lo.  

 

"Ele é doidinho" diziam as crianças e os adolescentes em situação (tal qual ele) de 

rua. Essa fala o levava a só+rir. Talvez um modo de ser sendo na sobrevivência. 

Cada vez que me aproximava de Linton os meninos faziam-me sinal de que ele era 

doido e riam muito dele, e daí desencadeava risos de todos. Frankl nos fala que “a 

vontade de humor - a tentativa de enxergar as coisas numa perspectiva engraçada - 

constitui um truque útil para a arte de viver (FRANKL, 1991, p. 23). 
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8.8.2.2 Como Linton via a escola 
 

Certa noite estava com um dominó de palavras quando Linton se aproximou. 

Perguntei se ele queria jogar:  - Não! 
 

Mas, nos seus modos de ser sendo curioso ele me disse que não conhecia as letras. 

Ele me disse que já tinha ido à escola: Mas, lá não aprendi nada.  

 

Foi taxativo. Prosseguiu dizendo que: 

 
Eu acho que aprender a ler é muito, mais muito difícil, só aprende a ler 
quem é muito, mais muito inteligente. [reforça] Eu não gostaria de aprender 
agora a ler. [disse em determinado momento da relação de ajuda 
estabelecida por mim junto a ele] (PAIVA, Diário Itinerante).  

 

Algumas vezes eu reflito que entre os meninos que estão em situação de rua, saber 

ler - alguns instantes vividos - não se constitui uma necessidade concreta e 

imediata. Não apreendido essa tarefa da escola como "coisa" de urgência. Paulo 

Freire (1985) em seus estudos descreve a escola pública brasileira como burguesa e 

que não se interessa efetivamente em manter tais discentes no seu núcleo. 

 

A escola em Paulo Freire (1985) é um espaço provocativo e de criatividade, 

conquistando o aluno e a aluna. No seu poema “A escola” ele a define com rigor e 

sensibilidade, uma instituição que, se assim fosse, teria capturado Linton e outras 

crianças e adolescentes em situação de rua. 

 
Escola é... 
 
o lugar onde se faz amigos, 
não se trata só de prédios, salas, quadros,  
programas, horários, conceitos...  
escola é, sobretudo, gente, gente que trabalha, que estuda,  
o coordenador é gente, o professor é gente,  
o aluno é gente, que se alegra, se conhece, se estima.  
O diretor é gente, cada funcionário é gente.  
E a escola será cada vez melhor na medida em que cada um  
se comporte como colega, amigo, irmão.  
Nada de "ilha cercada de gente por todos os lados". 
Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir que  
não tem amizade a ninguém, nada de ser como o  
tijolo que forma a parede, indiferente, frio, só.  
Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar,  
é também criar laços de amizade, é criar ambiente de camaradagem,  
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é conviver, é se "amarrar nela"!  
Ora, é lógico...  
numa escola assim vai ser fácil estudar, trabalhar, crescer,  
fazer amigos, educar-se, ser feliz! 
(p. 01) 
 

A escola exclui, algumas vezes, a criança e o adolescente que como Linton 

encontra-se em situação de rua. Naquela sala de aula aberta (e aparentemente sem 

limites) é como se não houvesse lugar para a leitura, mesmo com tantas faixas, 

slogans, "out-doors". A cultura onde estão inseridas é letrada, mas ele aprende - de 

modo mais livre - a identificar os significados dos desenhos e dos tracejados. Na rua 

quase não se utiliza a escrita. Eles experienciam "modos de ser sendo solidário", 

assim como os "modos de ser sendo instáveis", acrescentando-se à baixa auto-

estima que lhes é colocada pela sociedade maioral, mas que eles também 

subvertem em um cotidiano de lutas e enfrentamentos. 

 

Em Linton, parecia-nos que o sentimento predominante nele era de ser rejeitado 

(como subjetividade naturalizada). A escola era algo que não se discutia com ele. 

Parecia experienciar uma vida nômade, um opositor as regras institucionais 

escolares: 

 
Ah, tia as tia lá da escola davam graças a Deus quando eu faltava, eu mexia 
com todo mundo, andava o tempo inteiro, tenho nervoso de ficar parado, 
sentado o tempo todo, não sei como os caras lá conseguia, todo ano eu 
reprovava, mas eu sei algumas letras, sei escrever meu nome, quer ver? Eu 
tia, entrava na escola e saia, às vezes por que eu vinha para rua e passava 
muito tempo quando minha mãe pedia para eu voltar não podia mais, eu até 
gostava da escola, tinha merenda e eu jogava futebol com os moleques, 
mas só isso, as professoras são muito chatas, viviam brigando, mas os 
moleques também não paravam quietos, eu também, não sabia nada 
mesmo (PAIVA, Diário Itinerante). 

 

 

8.8.2.3 Dores, sorrisos, sonhos e morte 
 

Inquieto como se insatisfeito com a experiência vivida que poderia ter respondido ao 

sentido de vida - ser de sentido que era. Movimentos que provavelmente poderia 

dizer "medo".  
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No seu corpo miúdo, Linton trazia marcas físicas e em seu repertório gestual a 

dureza e a doçura do riso. Foram facadas, quedas, tiros. Foi resistindo a uma 

existência bem tóxica - no sentido simbólico. 

 

Tia você quer ver a bala na minha cabeça? (PAIVA, Diário Itinerante). 

 

Dizendo isso ele abaixou a cabeça para que eu pudesse ver, e pegou em minha 

mão para eu apalpar - como se tocando na sua ferida eu compreendesse a sua 

verdade.  

 

Ele mostrou a bala alojada atrás da orelha esquerda. Em instantes, essa relação 

educadora e educando - em situação de rua - contraditoriamente mostrava seus 

modos de ser sendo um herói cotidiano – cujas as marcas (sentidas)  eram troféus 

de um sobrevivente de guerra (o que não deixa de ser uma guerra urbana). 

 

Fiquei angustiada em tocar na ferida do outro, na bala ali alojada e o que isso podia 

significar para ele. Eu - nos meus modos de ser sendo transparente como 

educadora - deixo mostrar minhas fragilidades (tão humanas e tão educativas), tanto 

que ele as apreendeu. Ao capturar minha expressão de angustia (ao tocar em suas 

marcas), ele solta uma gargalhada e me diz: 

 

Pode pegar tia, não sai do lugar não (PAIVA, Diário Itinerante).  

 

Nada na sua vida saía do lugar, tudo estava como lhe foi deixado desde o 

abandono. Nem ele mesmo conseguia sair do lugar - conseguia sim movimentar-se 

como se não coubesse nos espaços da vida e concretos. Um desejo de ser pego 

para sair do lugar e não sair! 

 

A gargalhada gostosa, o constante desafio bem humorado em direção ao outro 

(mostrando seus modos de ser sedo alteridade) parece ser parte das táticas de 

sobrevivência utilizadas por Linton. A alegria faz parte do sentido para sua vida, 

assim como o bom humor expresso pelas brincadeiras entre os meninos e Linton - 

legitima-nos Frankl (1991). O bom humor também faz parte do cotidiano 
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certeauniano, associado a uma alegria do diálogo espontâneo e entre eles e 

educadores sociais. Trata-se de uma força principal para manter-se vivo. 

 
Sem lugar próprio, sem visão globalizante, cega e perspicaz como se fica 
no corpo a corpo sem distância, comandada pelos acasos do tempo, a 
tática é determinada pela ausência do poder assim como a estratégia é 
organizada pelo postulado de um poder. (CERTEAU, 1994, p.100). 

 

Apesar de sorrir e exibir suas marcas, como já dissemos, Linton mostra-se, algumas 

vezes, em estado de temor e medo. Esses sentimentos subjetivos tem uma  

dimensão concreta, a de estar  atento e forte para manter-se vivo:  

 
[...] eu não dou mais mole não, aquele dia que  me deram o tiro eu nem sei 
quem foi, eu tinha cheirado muito, estava dormindo e não vi nada, só no 
hospital, agora eu fico bem entocado (escondido) na hora de dormir, duvido 
que me pegam agora tia (PAIVA, Diário Itinerante). 

 

Seu sonho... 

 
[...] quando eu crescer quero ter um depósito igual ao do Zoidi [que toma 

conta de um depósito que recebe material reciclado para revenda] ai eu vou 

colocar um monte de carrinho na rua, muito mesmo, vou ter dinheiro e dar 

uma casa para minha mãe e uma bicicleta para meu irmãozinho, vou dar 

um monte de boneca para minha irmã, um monte (PAIVA, Diário Itinerante). 

 

Ao contrário da maioria de seus colegas de rua, que sonham com carrões, seus 

sonhos eram os mais simples e práticos: um trabalho mais independente! Ele queria 

receber dinheiro e distribuí-lo entre seus familiares, (como se quisesse responder à 

sua demanda de afeto) e consideração, nos seus modos de ser sendo reclama(dor), 

mas de ao mesmo tempo, tendo assimilado o papel que cabe ao homem nessa 

sociedade neoliberal e machista, que é a de ser sendo provedor. Ele deseja - e 

procura encontrar sentido na vida – por meio da sua aproximação pelo amor 

(família) e trabalho, mas por ora, o sentido parece ser no sofrimento no que tem de 

social e histórico, uma denuncia do impacto do macrosistema na construção da 

subjetividade.  Num país como o nosso repleto de injustiças sociais algo simples (ser 

trabalhador e sustentar a família) ganha dimensões muito amplas e impossíveis - 

algumas vezes - de serem abordadas com sucesso na relação dialógica educador 

social e educando. 
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Encontro sempre com crianças e adolescentes em situação de rua, não apenas por 

força do meu ofício, porque moro no bairro, além do meu modo de estar sempre 

aberto a eles e elas. Encontro sempre com os meninos nos mais diferentes horários.  

 

Encontrei com Linton:  

 
Tia, tia, você me dá as latinhas depois? [Ele nunca me pede dinheiro].  
- Eu te darei assim que terminar minhas compras no supermercado! 
[Voltei a procurá-lo para lhe dar a latinha] 
(...)  
- Obrigado pelas latinhas - revela ter ficado feliz. 
[Dou-lhe uma lata de refrigerante gelado] 
- Puxa tia eu gosto muito de Coca Cola! Todo dia eu tomo, aqui no 
supermercado! Todo mundo gosta de mim e me dá. 
Falei que queria conversar com ele a noite.   
 
Tia, se eu não estiver na Aracruz (rua onde costumam ficar os meninos) eu 
estou lá nas manilhas, gosto mais de lá, por que fico sozinho e ninguém me 
rouba (PAIVA, Diário Itinerante). 

 

Linton é franzino, devido ao fato de não se impor fisicamente, vez por outra é 

roubado pelos meninos que estão na rua. Mas ele parece ter meados de auto-

estima, tecida nas vicissitudes.  

 

O garoto não tem noção de tempo, tudo com ele precisa ser imediato - apreciando 

mais um tempo vivido (Kairós). Estive nos locais que marcamos e não o achei.  

 

Tudo na rua (das crianças e adolescentes que nela estão experenciando) é muito 

impreciso e inseguro. Uma hora é dia, e à noite vem sem que percebamos. Para os 

educadores sociais de rua, às vezes é impossível saber quando se dará o último 

diálogo o último acolhimento a esse ou aquele garoto. Esse profissional leva consigo 

as respostas científicas de valor e de impacto (positivo ou negativo) de um único 

encontro, um único diálogo. 

 
Depois ao abrir jornal para ler como faço todas as manhãs observei uma 
pequena nota no canto do jornal informando (local destinado as informações 
menos importantes) que um adulto (o jornal erra ao chamar o adolescente 
de adulto) conhecido como Doidinho [leia-se Linton] havia sido morto por 
uma menor e um adulto a pedradas por conta de uma sacola de latinhas 
(anexo 19).  Lembrei-me da canção de Gabriel Pensador: “demorou, mas a 
pátria mãe gentil conseguiu realizar o aborto”. Ou a mãe em estado de 
transe dizendo "olha aí meu guri, olha aí" como na  canção de Chico 
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Buarque. Naquele momento eu não era apenas pesquisadora! Não era 
apenas educadora social! Eu era uma pessoa que pude ser nomeada: - 
Jacyara! Senti-me só e impotente, a presença afetiva e efetiva junto aos 
meninos nos faz sangrar a alma e isso dói , dói muito, a angustia que tomou 
conta de mim era muito maior do que eu poderia suportar naquele instante. 
Sei dos necessários distanciamentos reflexivos, mas sei dos envolvimentos 
existenciais - um sem o outro de nada adianta. Permiti-me deixar tocar 
pelos ventos da dor - e é assim mesmo que vejo essa experiência - sem 
envergonhar-me de sentir toda a carga dramática de toda existência, 
sempre efêmera e incompleta (PAIVA, Diário Itinerante). 

 

Meu orientador, nas (Super)Visões escreveu: 

 
Permita-me ser dramática 
Eis o fado - fatum 
O drama é a alma do povo 
O leitmotv do cientista 
A condição indispensável de compreender  
e existencialmente 
e os meninos e meninas que nela trajetam! 
Permita-me despojar-me dos purismos e do pudor 
Deixe-me anunciar que eu sou apenas uma educadora  
Simplesmente permita-me ser Deusa  
e sonhar que poderia "salvar" esse ou aquele menino 
Deixe-me inventar modos de estranhamentos! 
Meninos são só meninos 
E quando pobres e negados 
O quanto precisam da Educação 
(PINEL, 2006) 

 

Linton era o elo mais frágil de toda uma situação social de injustiça. São muitas 

"coisas" contra nossas crianças, prezados leitores: suas crianças. 

 

No meu Diário de Itinerância escrevi: 

 
Não é a primeira vez que eu lido com a morte de meninos em situação de 
rua.  Ela, por si só, sempre me choca! Elas produzem em mim 
estranhamentos - ainda bem! A morte de Linton foi avassala(dor)a no plano 
emocional, talvez por Linton ser tão resistente, talvez porque eu vivenciava 
a segunda perda em menos de duas semanas, talvez porque não sabia 
mais para onde ir e que o "meu porto-seguro" não era tão seguro assim. Eu 
me senti um barquinho de papel num oceano revolto. Eu era num dos meus 
modos de ser sendo eu mesma no cotidiano do mundo, à flor da pele. 
Sou um ser sendo em meio a perda em meio a dor 
A dor, do não fazer, a dor do não impedir 
A dor que - pegando-me na mão - me (co)move a andar a "flor da pele" 
Não sei se sou educador, pesquisador 
De que me valem os rótulos agora? 
Linton se foi com seu jeito de ser alegre 
Com sua vontade de insistir e resistir 
e essa era tamanha que nunca pensei que este sucumbiria 
mas no jogo cotidiano que se chama vida 
Linton perdeu! 
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a morte calou nosso menino fala(dor) 
A sociedade silenciou e  não chorou 
A imprensa muito timidamente com quatro linhas noticiou 
E aquele sorriso largo acabou... 
É como se todas as luzes do palco que se chama rua 
apagassem no mesmo instante 
cedendo lugar ao drama desgastante, 
mas que enfim precisa ser sentido 
precisa ser vivido 
Sou um ser sendo resistindo em meio a dor. 
(PAIVA, 2005) 
 
 
 

8.8.3 Tati, a garota e sua história 
 

Tati está nas ruas há aproximadamente 8 anos. 

 

Eu acompanho-a já há cinco anos, mas ela é conhecida de conselheiros tutelares e 

das assistentes sociais. Eles afirmam que Tati encontra-se em situação de rua há 8 

anos.  A menina em situação de rua vive um ônus a mais pelo fato de ser mulher. 

 

Tati não é uma menina de falar muito, limitando-se apenas a responder as 

observações que lhe são feitas. Entretanto, ela observa atentamente tudo que se 

passa em sua volta, possuindo assim uma linguagem gestual extremamente 

expressiva, refinada e feminina. 

 

A história de Tati é formada - de modo metafórico - de retalhos. Uma informação 

aqui, outra ali e vamos encaixando uma peça na outra para que se possa fazer uma 

leitura de sua história. Uma menina que se revela enigmática, e que demanda da 

cientista (e da educadora - "duplo lugar") o ato sentido de decifração. A 

fenomenologia-existencial enquanto método de pesquisa exige decifração, que 

como no Templo de Delfos diz: "Decifra-me ou eu te devoro!". Esse é um lugar de 

urgência para o educador social. 

 

Ninguém sabe ao certo quantos anos Tati tem, nem ela mesma: Tia , eu acho que 

tenho 14 anos! (PAIVA, Diário Itinerante) 

  

Os meninos e meninas em situação de rua costumam diminuir a idade como uma 

tática para se protegerem da polícia - sendo menores de 18 anos de idade são 
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amparados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Trata-se, nessas defesas 

nos modos de ser sendo, uma garota de corpo franzino parecendo ter - no máximo - 

uns 15 anos. Mas pela sua presença desafiadora, refletimos que ela talvez tenha 

mais idade, mas não acima de 18 anos de idade. 

 

Tati, logo nos primeiros anos de vida foi “dada“ por sua mãe a uma família 

extremamente pobre em Terra Vermelha.  

 
[...] minha mãe, tia, era puta, tinha eu e meu irmão e me deu para minha 
avó  [Tati chama de avó a senhora que ficou com ela, que cuidou dela um 
tempo nos seus modos de cuidar descuidando - pois a colocava pedindo 
esmolas nas ruas]. Essa, tia, nunca ia dar um filho meu, nunca [como fez 
sua mãe] (PAIVA, Diário Itinerante). 
 

A (des)cuidadora  mora em um pequeno cômodo de madeira e assoalho de terra 

batida e  responde a um processo na Vara de Infância por ter sido denunciada: ela  

colocava (e ainda coloca) crianças para esmolarem na rua, por isso a expressão 

"des-cuidadora" fundamentando-me na Patologia do Cuidado de Boff (2001). Para 

Tati , essa senhora é a referência de sua família, uma espécie de avó da garota. "Eu 

gosto muito da avó" e demonstra - pelo viés da palavra (linguagem) - até certa 

preocupação com a mesma. 

 

Ao mesmo tempo, a avó cuida e também descuida. Como se não bastasse, estudos 

(AZEVEDO; GUERRA, 1989 a;b) têm mostrado que os abusadores foram objeto de 

abuso, do abandono, de descuido. Uma avó que vive o descuido, experiência o 

abandono. 

 

Há muito tempo Tati não vai em casa: Eu não gosto de lá não, lugar feio! (PAIVA, 

Diário Itinerante). 

 

 

8.8.3.1 A vaidade da adolescente 
 

Tati é uma menina muito vaidosa, esta sempre com brincos, batom nos lábios, não 

gosta muito de banhos - segundo os meninos que (con)vivem com ela. Gosta de um 

esmalte vermelho. 
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Tati só toma banho quando Maninho obriga. [Diz Capetinha]13 (PAIVA, Diário 
Itinerante). 
 

Maninho é um adulto em situação de rua que é mais próximo de Tati. Maninho é a 

pessoa que vive com Tati há cerca de três anos - um namorado adulto. Com as 

muitas idas e vindas típicas da própria existência, Maninho não tem medo de perder 

Tati, pois afinal ela é uma das poucas garotas do grupo de Coqueiral. Logo, 

podemos apreender que a menina é o objeto de desejo de muitos meninos (e 

homens adultos fragilizados). Maninho é alcoólico, e sabe ler e já trabalhou em uma 

farmácia. Conta-se uma história que tem muito do imaginário feminino: Tati teria 

desviado Maninho do bom caminho! Assim como as personagens malévolas das 

telenovelas, que destroem lares, afugentam as esposas e abandonam os homens. 

 

Tati, pois se enlaça ao mundo e encontra no feminino possibilidades nos seus 

modos de ser sendo vaidosa, que Colodete (2004) aponta como um dos modos de 

ser sendo que acopla ao Guia de Sentido Enfrentamento. A vaidade com o corpo é 

uma constante na menina. Ela usa sistematicamente o espelho e se mostra nos 

seus modos de ser sendo vaidosa e amada: (...) posso ficar sem nada, mas sem 

espelho eu não fico [diz como se fosse uma personagem de cinema]. Maninho tem 

de se virar, ficar sem espelho eu não fico (PAIVA, Diário Itinerante). 

 

Para a criança e o adolescente em situação de rua, o corpo é um instrumento de 

sobrevivência, proteção e trabalho. Ora, diante disso, o corpo feminino (e sua 

estética) assume uma importância maior, muito mais do que para os meninos. Os 

meninos isso sim são estimulados a deixarem-se levar pelo feminino. Nos garotos de 

classe média e alta já se mostra uma vaidade acentuada, que de modo diferenciado, 

se iguala às mulheres. Os meninos ainda se mostram nos seus modos de ser sendo 

valentes a tática estética e ética de ser. 

 

 

8.8.3.2 A experiência sexual 
 

                                                           
13 Adolescente que vive nas ruas de Coqueiral. 
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As meninas em situação de rua de uma maneira geral têm sua primeira experiência 

sexual muito nova e ainda em casa, no caso de Tati, a mesma sofreu abusos assim 

chamados de - “feira do cu” - um local conhecido como "point" de prostituição 

masculina e feminina, além de espaço de sexo livre. Trata-se de uma praia deserta 

localizada no fim da Praia de Itaparica:  

 
Tinha saído com minhas primas [netas da mulher que ela chama de avó] 
para pedir. Então dois homens chamaram a gente. Disseram que ia dar dez 
reais a cada uma. Nos fomos na hora. Ficamos com um pouco de medo 
mais fomos. Chegou lá tia ele amarrou a gente na arvore e só não comeu J. 
porque ela tinha 5 anos e ela ficou chorando muito. Eu não chorei nem G., 
mas fiquei com muito ódio dele. Se eu tivesse uma faca enfiava lá naquele 
lugar, tia! Ele fez pela frente, por trás, foi tanto sangue que saiu que a gente 
não conseguia andar. Eles morderam agente toda e disse se agente falasse 
para alguém eles matavam a gente, matava mesmo tia, eles mostraram um 
revolver deste tamanho para nós [fez um gesto com as mãos indicando o 
tamanho] (PAIVA, Diário Itinerante).  

 

Depois dessa "experiencia negativa" de sentido para uma vida menos dolorida, Tati 

se entrega aos amores e isso parece ser um movimento que ela narra com cuidado, 

mas sem dramaticidade. Ela simplesmente narra, como se isso fosse seu "destino". 

Num espaço dialogal Tati não encontraria tantas vicissitudes, mas os abusos 

sexuais de outros adultos (parentes ou não) a fizeram tomar decisão - respondendo 

ao sentido da vida - no sentido mais imediato da experiência: 

 
Peguei minhas coisas e vim para rua, já fui para abrigo lá em Vitória, mas 
não gosto. Ficar lá com aquele monte de mulher, credo! Na rua é melhor tia, 
pois eu tenho tudo que eu quero! Olha, até café na cama eu tenho [falou 
referindo-se ao cuidado de Maninho em dar-lhe o café assim que acorda] 
(PAIVA, Diário Itinerante).  

 

Tati se sente empoderada (estratégias certaunianas) talvez devido ao fato de ser 

disputada entre os meninos, e isso representar socialmente que é amada e querida 

(e com isso protegida). Corre o "boato" que Tati é soropositiva, mas tudo é conversa 

solta, pois a menina recusa atendimento médico. Os comentários são mais devidos 

ao histórico de vida fundamentado em sexualidade com diversos parceiros - que é 

uma atitude de risco - mas que ainda assim nada revelam. Nesse sentido, é 

importante que os educadores sociais saibam inventar modos de ensinar e aprender 

práticas de sexo seguro aos educandos; ampliando, pois o currículo de sua 

formação inicial e continuada, a AIDS tem sido uma síndrome presente nas ruas 

entre as crianças e adolescentes (anexo 20). E não apenas isso, o educador social 
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precisa trabalhar em si sua sexualidade para então poder produzir novos 

movimentos de prática do sexo sem risco às DSTs e à AIDS. 

 

Tati não usa presevativo! 

 

Dialogando com Tati sobre o uso de preservativo, emergiu o tema “preservação de 

si mesma” [um currículo, por ora inusitado]. Eu a escutei na sua “teimosia” 

(resistência) em acreditar no impacto da Aids. O “tema morte” aparece como algo 

muito distante para ela, pois por estar tão presente, a perturba e a faz emitir defesas 

de que isso é algo distante, sendo, pois uma negação. Por mais que “dialoguemos” 

acerca de determinados “temas” (formais ou que se desvelam no cotidiano da 

Educação Social), este não é o momento de Tati escutar sexualidade, Aids e morte. 

Por isso tomamos “cuidados” com os nossos modos de ser sendo educadora social 

cuidadosa, evitando abordar temas que a afugente, mas não negando tocar nela 

sendo vital para sua existência (no sentido de vida). Tati diz: 

 
Aquele negócio [preservativos] é uma coisa muito ruim. Tinha um homem 
que usava toda vez isso em mim e eu acho nojento. E eu não pego AIDS 
não! [diz nos seus modos de ser sendo onipotente] Ah! [parecendo lembrar 
de algo ou alguém] Você se lembra do V.? Pois é ele morreu de AIDS. Um 
monte de gente transou com ele. Até eu! Ninguém pegou AIDS! Isso é 
mentira! Já transei também com o Pastorzinho [está num abrigo da igreja 
Batista para soropositivos ao HIV]. É mentira tia ninguém pega não!”  
[Repete sempre isso como algo além e que não vai contaminá-la. Um modo 
também de sobreviver] (PAIVA, Diário Itinerante). 

 

Já havia conversado com Tati sobre o uso de preservativo e voltei a falar, mas 

parece que a morte é algo muito distante para ela. Por mais que falemos, este não é 

o seu momento de escutar.  

 

 

8.8.3.3 Violência vivida por Tati 
 

Esta é vivida de maneira muito mais intensa pela menina. Elas são vítimas de 

violência por parte dos parceiros. Tati diz: Eu gosto de Maninho, mas ele já me 

bateu muitas vezes (PAIVA, Diário Itinerante). 
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Tati tem algumas marcas causadas por surras levadas de meninos nas ruas. Mas o 

que mais revolta Tati é a violência policial, a de seus parceiros é encarada por ela 

como algo normal. 

 
Esses policiais também tia, quando pegam a gente, se a gente não faz o 
que eles querem eles comem a gente na pancada, por isso a gente faz o 
que eles querem, eles levam a gente lá para o “cofre”(módulo da PM) e lá 
eles fazem de tudo, mordem o peito da gente enfia o revolver dentro da 
gente, enfiam o dedo e manda a gente chupar eles, o careca tia (o sargento 
responsável pelo módulo) é o pior, acho que aquela praga nojenta não tem 
mulher não, eles não enfiam o “piru” (órgão genital masculino) na gente 
porque tem medo de pegar AIDS, mas o que eles têm na mão eles enfiam, 
filho da puta (PAIVA, Diário Itinerante). 

 

 A ação violenta que produz uma relação conflituosa entre a polícia e os meninos em 

situação de rua é revelada em nossa literatura, os responsáveis pela ordem pública 

e proteção da infância, são os mesmos agentes públicos que a transgridem de forma 

perversa. 

 

A história das meninas de forma especifica é sempre marcada pela violência, 

principalmente, a sexual, uma violência que se apresenta com as mais diferentes 

faces conforme o depoimento acima. 

 

Tati nos traz esses depoimentos com muita força, em nenhum momento percebo-a 

triste, é como se esses fossem fatos corriqueiros, consegue até mesmo sorrir 

enquanto os conta. 

 

Tati se sente empoderada (como as “estratégias” certeaunianas) talvez devido ao 

fato de ser disputada entre os meninos - um poder pessoal, de sedução. Entretanto 

isso pode representar socialmente que ela é amada e querida (e com isso, quase 

sempre, “protegida”, ou a proteção que lhe cabe). Tati uma adolescente. O Estatuto 

da Criança e do Adolescente diz no seu artigo 2:  

 
Considera-se criança, para os fins da Lei, a pessoa até doze anos 
de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito 
anos de idade.  
Parágrafo único: nos caos expressos em Lei, aplica-se 
excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e 
um anos de idade (Lei n. 8069, de 13 de julho de 1990). 
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No sentido do desenvolvimento sexual  é importante que os educadores sociais (de 

rua e de outros espaços) saibam inventar modos de ensinar e aprender práticas de 

sexo seguro. Os educandos demandam isso. A ação educativa acaba por se 

ampliar, pois afinal o currículo psicopedagógico da rua emerge dos seus sujeitos, de 

suas demandas, saindo da informalidade para a formalidade. Essa perspectiva deve 

privilegiar a Formação Inicial, Continuada e de (Super)visão desse profissional da 

educação e da psicologia (Psico-Pedagogia).  

 

E não apenas isso, paralelo a essa intervenção (ou “inter(in)venção 

(psic)pedagógica”), o educador social precisa trabalhar em si sua “própria 

sexualidade” para então poder produzir novos movimentos de prática do sexo sem 

risco às DSTs e à AIDS. O trabalho “in loco” de ser sendo inventa outras 

possibilidades de desenvolvimento profissional do educador social, dirigindo-se para 

a vida pessoal/ íntima, pois mexer com a sexualidade do outro é mexer com a sua 

mesma, com os conceitos e valores impregnados no corpo (mente e emoção) de 

quem se propõe educar. 

 

Trabalhar psico-pedagógicamente com Tati (a garota) impõe que o educador de rua 

(e aqui especialmente a educadora - ser sendo feminino) reinvente a sua vida junto 

ao outro. Re-significar toda uma existência repressora, todo um processo de 

libertação bastante complexo e doloroso, mas “exitoso”, caso se consiga. 

 

É na rua - e nos seus meandros - que a violência aparece e é vivida de maneira 

muito mais intensa por Tati, por ser sendo mulher, sob impacto de toda uma 

representação social de “ser sendo isso aí mesmo”. Mas a violência não é, 

obviamente, privilegio apenas dela - mulher, negra, menina. A violência, segundo 

Paulo Freire (1985) é, essencialmente, a proibição de ser a que se sujeitam os 

indivíduos, e nesse sentido Tati demanda aprender modos de ser sendo liberta, e o 

seu histórico já dá subsídios ao educador social, bastando planejar/executar uma 

“inter(in)venção (psico)pedagógica” a partir de sua vaidade (seu sustento frágil - pois 

maquia - mas que existe na sua sobrevivência). Ao mesmo tempo Certeau (1995) 
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pontua os decrescimentos da cultura, e a violência é o atraso, a via opaca, os 

desvios... Violência é poder14. 

 
De um lado, ela [a cultura] é aquilo que 'permanece'; do outro, aquilo que 
se inventa. Há, por um lado, as lentidões, as latências, os atrasos que se 
acumulam na espessura das mentalidades, certezas e ritualizações sociais, 
via opaca, inflexível, dissimulada nos gestos cotidianos, ao mesmo tempo 
os mais atuais e milenares. Por outro lado, as irrupções, os desvios (...) A 
cultura no singular impõe sempre a lei de um poder. (...) A cultura no plural 
exige incessantemente uma luta (CERTEAU, 1995, p. 239-242). 

 

A violência penetra na existência de todos, especialmente das crianças e 

adolescentes em situação de rua no Brasil, visto a rua (espaço público) ser espaço e 

tempo da baderna e do desrespeito comparando a vida de casa. Interessante, que 

para Tati (Linton e Lua) suas casas (famílias) parecem ser do caótico, 

desorganizado, desestruturado. A violência, em nosso cotidiano, caracteriza-se 

progressivamente por assumir um caráter polimorfo, tanto em termos de sua 

percepção quanto de sua realização, diz Rocha (2006), referindo-se ao discurso 

certeauniano. 

 

A menina pode ser “protagonista estrelar” nos momentos de se revelar nos modos 

de ser sendo vaidosa, mas ao mesmo tempo - de modo complexo - ela é também 

uma vítima da violência, perdendo o posto solar (de sol, de estrela de luz própria). 

Tati é mutante, é forte e frágil, um tempo sol/ chuva, “arco-íris”. Diante do amor e 

sexualidade é sendo agredida. 

 

A violência por parte dos parceiros sexuais, mesmo que refletimos que a 

sexualidade (e o seu modo de vive-la) é sempre uma opção que encontra limite nela 

mesma, revela-se quando diz que.  

 

(...) eu gosto de Maninho [adulto e drogado de rua], mas ele já me bateu muitas 
vezes [Tati, a garota] (PAIVA, Diário Itinerante). 
 

O amor é um trabalho, e para tê-lo é necessário investimento afetivo. Os amores são 

repletos de sentido à vida (FRANKL, 1991), e o amor está no cotidiano de táticas 

                                                           
14 Em Certeau (1995) “violência” não é “estratégia”. 
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inventivas de Certeau (1994). O amor move o diálogo de Paulo Freire (1993), 

tornando esse espaço dialogal - ele mesmo - amoroso. O amor move Tati. 

 

O discurso da garota é facilmente comprovado em algumas marcas causadas por 

surras levadas pelos “seus amores”, entre eles Maninho. Ser agredida pode 

significar experienciar perdas, pois se alguém a fere, é porque além de não amá-la 

(ou amá-la de modo sádico) deseja destruir o seu corpo. Perde o amado, o amante e 

o amor. 

 
[...] a elaboração da dor da perda é um dos trajetos mais duros a serem 
percorridos pelo ser humano. (...) Cada pessoa encontra um canto particular 
para o seu choro e, aos poucos, o coração pára de sangrar. No entanto, 
sempre restam feridas [...] (SUPLICY, in RIBERIO, 1998). 

 

Mas o que mais revolta Tati é a violência policial - mais que a violência da relação 

amorosa, onde há um provocador e um provocado, onde há um “aparente” 

nivelamento de relações interpessoais. A relação violenta com seus parceiros é 

apreendida - segundo nossas observações de Tati - como algo “normal”, no sentido 

de naturalizado. 

 

A violência se mostra em diversas situações e de diversos modos, impactando o 

sujeito dela. Tati descreve e é um dos momentos que mais revela raiva; assim o fez 

quando contou como foi violentada na praia pelos dois homens adultos. Frankl 

(1991), em outra situação de violência, diz que durante o Holocausto, observou que 

aqueles que sobreviviam à ela, aos maus tratos quase sempre eram justamente 

aqueles que conseguiam encontrar um significado para seu sofrimento e mantinham 

uma esperança de saírem com vida daquela experiência negativa.  Tati pode sair 

com vida daí porque “sonha ser alguém”, dizia que “desejava ter um filho”. Tati, 

numa perspectiva frankliana ainda mantém - apesar dos pesares - a esperança e a 

vontade de viver, e isso pode aparecer na sua vaidade e nos seus outros modos de 

ser sendo mais positivos. O homem luta para encontrar o sentido para sua 

existência, e a vontade de sentido é o que move o ser humano. 

 

A ação violenta nesse contexto produz uma relação conflituosa entre a policia e as 

crianças em situação de rua. Isso é encontrado na nossa literatura (pesquisa 
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bibliográfica), os responsáveis pela ordem pública e proteção da infância, são os 

mesmos agentes públicos que a transgridem de forma perversa. Os nossos marcos 

teóricos mostram o quanto a violência revela sentidos, e que devem ser desvelados 

para que se (re)signifique a própria vida e existência. 

 

A história das meninas como já dissemos é sempre marcada pela violência, e a via 

principal é a da agressão contra sua sexualidade produzindo impactos negativos no 

seu desenvolvimento e aprendizagens amorosas. Trata-se de uma violência que se 

apresenta com as mais diferentes faces/formas, modos de contaminar os modos de 

ser sendo.  

 

Tati nos traz entranhado nos seus modos de ser sendo essa violência, como se já 

estivesse naturalizado, devido ser parte integrante de sua vida. Nos seus modos de 

ser sendo da fortaleza (“um ser forte” - diria o romancista Guimarães Rosa) ela não 

deixa uma tristeza explícita revelando que caso se entregue ao desamparo 

submerge à apatia e desilusão. Transforma a violência como se esses fossem fatos 

corriqueiros (numa tática de sobrevivência bem certauneana). Ela consegue - 

algumas vezes - se resguardar no bom humor como modo de (sobre)vida. Rir da 

própria desgraça, um dos modos de ser sendo na utilização do humor como ato 

sentido de resistência. 

 

 

8.8.3.4 A gravidez (in)desejada 
 

Tati engravidou ano passado e quando estava com sete meses deu a luz na calçada 

de um restaurante em Coqueiral. O filho não é de Maninho, diz ela: 

 
Ah! Tia, o Maninho não faz filho não! Aí procurei outro, eu via as mulher 
passando com a barriga grande, achava bonito e queria ter um também. Olhe 
foi muita dor, ai o menino nasceu, era lindo, mas não chorou! Maninho disse 
que o nenêm nasceu morto! Depois que eu tive o filho na calçada eu e 
Maninho pegamos carona no carro da policia e fomos lá na maternidade. Ele 
morreu mesmo tia! Era tão cabeludinho! O Maninho disse que parecia 
comigo! Aí tia foi outra dor! A medica enfiou a mão dentro de mim e tirou 
mais um monte de coisa de dentro de minha barriga! Foi dor viu tia! Mas eu 
quero ter um menino sim! Não vou dar para ninguém como minha mãe fez!  
Também não vai ficar na rua não (PAIVA, Diário Itinerante). 
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No cotidiano de Tati, o mais amargo, (des)vela sua maternidade, seu desejo de ser 

feliz e mãe. Usou táticas mais próximas de si opondo à alienação e loucura. A garota 

compõe um elemento de um enorme quebra-cabeça no que se refere à gravidez na 

adolescência. 
 

A naturalidade com que Tati relata os fatos é tão grande que é como se ela 

estivesse narrando uma história triste de um livro sem ficar triste. Muitas vezes a 

maternidade é vista de forma positiva por adolescentes, especialmente, para 

aquelas em situação de risco social e pessoal. 

 

 

 

 

 8.8.3.5 Drogando para viver e vivendo para drogar... 
  

Tati se droga muito! Ela faz uso constante de “tinner” e do “crack”, talvez por isso 

esteja tão magra, e tenha perdido o neném - além de outros motivos para essa 

vivência de perda. O crack é uma mistura de cocaína em forma de pasta não 

refinada com bicarbonato de sódio, apresentando-se comercialmente na forma de 

pequenas pedras (pode ser até cinco vezes mais potente do que a cocaína).  

 

O efeito do crack dura, em média, dez minutos. Sua principal forma de consumo é 

a inalação da fumaça produzida pela queima da pedra. No repertório 

comportamental do usuário é preciso que ele procure algum objeto como um 

cachimbo para consumir a droga, mas a maioria empobrecida se utiliza como 

substituto umas latas pequenas, garrafa plástica e canudo ou então caneta. Os 

pulmões conseguem absorver quase 100% do crack inalado. Os primeiros efeitos 

do crack são uma euforia plena que desaparece repentinamente depois de um 

curto espaço de tempo em que podemos inferir acerca dos modos de ser sendo 

triste quanto aos enfrentamentos da realidade em Tati, a garota. Ela apresenta 

uma demanda de fugir de certas vivências - as mais afrontativas - encontrando não 

uma alegria, mas uma euforia (alegria ao seu exagero).  
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Linton talvez não se drogava, pois já trazia consigo essa alegria. Já Lua, como Tati, 

se drogava muito, sempre revelando uma certa apatia típica das tristezas 

humanas, das suas quedas depressivas. 

 

Entretanto Tati deveria sofrer muito após os efeitos do crack, pois uma grande e 

profunda depressão aparece depois desse estado de prazer pleno. Por causa da 

rapidez do efeito, o usuário consome novas doses para voltar a sentir uma nova 

euforia e sair do estado depressivo.  

 

O “crack” também provoca hiperatividade, insônia, perda da sensação de cansaço, 

perda de apetite e conseqüente perda de peso e desnutrição. Por isso retomamos 

o fato de Tati ser muito magra, frágil. 

 

Com o tempo e uso constante da droga, aparecem um cansaço intenso, uma forte 

depressão e desinteresse sexual. Os usuários de crack apresentam um 

comportamento violento, são facilmente irritáveis.  

 

Tremores, paranóia (ou delírio de perseguição) e desconfiança também são 

causados pela droga. Normalmente, os usuários têm os lábios, a língua e a 

garganta queimados por causa da forma de consumo da substância. Apresentam 

também problemas no sistema respiratório como congestão nasal, tosse, 

expectoração de muco preto e sérios danos nos pulmões. O uso mais contínuo da 

droga pode causar taquicardia e derrame cerebral devido a um considerável 

aumento da pressão arterial. Contrações no peito seguidas de convulsões e coma 

também são causadas pelo consumo excessivo da droga. 

 

Por conta da droga, Tati desistiu de ficar com Maninho com quem ela vivia ha anos 

nas ruas e era “protegida” - um desesperadamente protegendo ao outro. Maninho - 

que como já dissemos é alcoólico - não gosta que Tati use drogas e por isso brigam 

muito. Mas na dinâmica relacional - pautada nos modos de ser sendo dependentes 

um do outro ele terminava por comprar-lhe crack ou tinner. As motivações 

impregnadas de complexidade e dubiedade ao uso das drogas representam muito 

mais que as aparências românticas e ingênuas desejam crer. Há uma perversão 

tanto dos sujeitos (desejosos de um prazer exacerbado, diante do prazer humano) e 
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de um país que deseja ver os jovens marginalizados e não responsáveis por sua 

cidadania. Mais drogados, menos sujeitos de si reinvidicando melhores para si e seu 

redor (social), jovens com pouca capacidade de organização consciente. 

 

Maninho - tal que ocupa o lugar de “protetor” (um adulto alcoólico) - trabalha 

vigiando carros. Ele deixou sua casa para viver com Tati, revelando, pois, certa 

insegurança e fragilidades nos seus modos de ser sendo amoroso.  

 
Olha! A primeira vez que o vi lá em Terra Vermelha eu gostei dele e 
enquanto ele não veio para rua comigo eu não sosseguei [Ao lado dela e da 
educadora social; Maninho confirma essa história romantizada]: É verdade, 
eu mesmo larguei tudo por esta menina (PAIVA, Diário Itinerante).  

 

Maninho trabalhava em uma farmácia e cursou o ensino médio, mas esses dados 

necessariamente não desvelam nada acerca do ser, a não ser que ele tentou 

aproximar-se da sociedade maioral (status quo estabelecido), mas não conseguiu. 

Sua figura - que inspira segurança às educadoras - é de fato ambígua e carente, 

pois depende de um outro (Tati), e protege a menina em um espaço de total 

desproteção.  

 

Na história dos dois, Tati rompe primeiro com Maninho, mas tudo de modo muito 

alternativo, fora das nossas perspectivas dentro da classe média - seu ideário 

romântico e marcado pelo conceito de fidelidade. Rompem, mas ficam também 

juntos, e aparece um Terceiro (Outro do Outro). Tati vai morar com G., também 

adulto, mais novo que Maninho, também filho de classe média baixa.  G. tem uma 

história jurídica de roubo e homicídio, que parece inferterir na sua subjetividade, 

reforçando suas atitudes violentas contra Tati. G. oferece droga com fartura à 

garota: 

Quando eu to com G. nem preciso pedir, ficar brigando, tem droga toda hora 
(PAIVA, Diário Itinerante). 
 

Tati revela nos seus modos de ser sendo sedutora, um modo de viver sobre a vida - 

sobrevivência. Mas lembremos que ela é apenas uma menina! 

 

G. já tentou matar Maninho por conta de Tati - cumprindo os desígnios sociais e 

históricos acerca de “amor” e sua representação social, que se distancia do amor 
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defendido por Frankl (1991) fonte do sentido da vida, de Paulo Freire (1993), fonte 

do diálogo e de Certeau (1994), onde podemos inferir, como fonte do cotidiano 

inventivo.  

 
Nós estava dormindo tia e G., chegou com uma garrafa quebrada para 
enfiar em Maninho, só que Maninho acordou na hora e bateu muito em G., 
até quebrou os dentes dele.” [Tati conta com orgulho esses acontecimentos, 
afinal ela é o alvo das disputas, e o que isso representa socialmente em ser 
mulher no Brasil, “mulher amada”] (PAIVA, Diário Itinerante). 

 

Capturamos que Tati esteja re-criando o sentido da sua vida (e na relação invocando 

os sentidos dos dois homens). Na disputa parece encontrar e retirar forças para 

continuar recriando seu cotidiano. 

 

 

8.8.3.6  Um crime... Uma morte 
 

Objetivo aqui retomar a morte de Linton relatada anteriormente, pois como estamos 

a estudar, essas três vidas formam um pequeno grupo de rua, mas ainda assim um 

grupo - naquilo que a rua permite que se estruture na fugacidade. 

 

Retomo um pouco agora a morte de Linton. A notícia da morte (por assassinato) 

dele produziu preocupações entre nós (educadoras), pois afinal ele é um dos nossos 

educandos. Eu então, que li, isso tece forte impacto devido a meu modo de ser 

sendo educadora-envolvida com as questões humanas deles (meninos e meninas). 

Quem o matou? Os motivos? São questões minhas seja como pessoa, como 

educadora, como advogada. Entretanto sei que é secundário, pois um 

menino/educando morreu, e isso provou a impotência da Educação Social (ou da 

sua não onipotência) e ao mesmo tempo da necessidade da sua (pré)sença como 

fonte catalizadora de mudanças micro-sociais. 

À noite retomo as ruas, meu espaço de intervenção psicopedagógica. Defronto-me  

com a notícia acerca da morte (algo que ainda luto para que produza 

estranhamentos no meu ser sendo educadora) - envolvida existencialmente. À noite 

só se enxerga porque algo artificial ilumina fortemente (luz) e algo natural (lua) 

encandeia.  Retorno agora contando apenas com Tati. Levo imediatamente outro 
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choque de estranhamentos: Tia a Tati e o G. mataram o Doidinho [Linton] - me disse  

A (PAIVA, Diário Itinerante).  

 

Completando: Se a Tati e o G., aparecerem aqui a gente mata eles! Foi muita 

covardia [analisou], pois o menino não fazia nada com ninguém (PAIVA, Diário 

Itinerante).  

 

Escutei os queixumes frente à perda tão próxima, e contra eles mesmos. Nada mais 

se falou diante do fato, pois pouco se sabia. A rua como espaço simbólico de sala de 

aula é propício a pedição, algo que se dispersa e impede conhecer. “Ainda bem”, 

escrevi, no meu Diário de Itinerância, pois “a coragem está a me falhar”. Meu papel 

é escutar e não perguntar, e perguntar aqui tem pouco sentido para a Educação 

Social, a não ser para a prática policial e jurídica. Ficar calma e escutar, ser 

escuta(dor)a. Minha curiosidade deve ser para estimular curiosidades, estimular 

modos de ser sendo. 

 

Segundo um policial do bairro, Tati (a garota) e G. foram presos porque alguém 

denunciou (provavelmente um menino de rua) e eles foram pegos “em flagrante”, 

isto é, logo após o crime mesmo. De certo modo, esse “flagrante” desvela 

insegurança, falta de controle e organização do evento violento. Tudo muito confuso, 

mas ao mesmo tempo, desesperador por tantos egos frágeis numa sociedade 

neoliberal que impõe e exige competição desenfreada. Desejo pontuar o impacto 

dessa sociedade de consumo nisso que se desvela à minha frente (e que divido com 

o leitor). 

 

A garota foi encaminhada para a UNIP (Unidade de Internação Provisória), uma 

“instituição total” no sentido de Goffman (in PINEL, 1989), que continuará a produzir 

embotamentos no desenvolvimento afetivo e cognitivo de Tati. Uma das tarefas 

comuns das educadoras sociais são as visitas (domiciliares, institucionais), 

objetivando escuta e agilização de “coisas concretas”.  

 
Confesso que não senti vontade de visitá-la, pelo menos naquele momento. 
Não sentia nem mesmo vontade de continuar a pesquisa, pois afinal Tati, 
Lua e Linton (o Doidinho) eram pessoas de pesquisa. O que eu faria com 
tanta perda? Fui até ao meu orientador que me disse: “ - Continue com a 
menina, ela tem muito dos seus modos de ser sendo para revelar a você e 
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para sensibilizar a comunidade para as causas dos sujeitos que estão 
abandonados na rua e nela sobrevivendo!”. Senti-me protegida. Apareceu o 
Professor Ferraço e reforçou a idéia do meu orienta(dor) (PAIVA, Diário de 
Itinerância) 

 

Nos meus modos de ser sendo cientista (e educadora social) prossegui, com a 

vaidade de Tati, com o só+riso de Linton e com a doçura do Lua. Modos de 

enfrentar, coragem de ser (ser da coragem de ser cientista em Ciências da 

Educação). Dessas experiências extraí “vontade de sentido” resgatando do cotidiano 

minhas táticas dos modos de ser sendo da ousadia, e o fiz através do diálogo. 

 

 

 

 

 

8.8.3.7  Tati no aparato judicial  
 
Tati é a menina que ao chegar ao Juizado da Infância e da Juventude e perceber 

que sua audiência foi adiada, mostra-se nos seus modos de ser sendo do 

escândalo, começa - na frente de todos os comissários e policiais presentes - a 

gritar que irá matar a juíza.  

 

Tati - na minha opinião de educadora social (e pesquisadora) - estava com crise de 

abstinência de drogas. Abster-se para quem apresenta vício é uma experiência 

terrível e plena de paranóias, crenças de que está sendo perseguida (no sentido 

deliróide), em estado de ser persecutória. Fazia vinte dias que não usava “crack”, e 

sua utilização na primeira vez pode produzir vício. Interpretei que ela colocou para 

fora - como numa catarse - toda sua agressividade devido à ausência ou falta da 

adicção. Trata-se de uma catarse sem fim, pois o não uso da droga a conduz a mais 

crises, a mais tentativas de esvaziar seus sentimentos abandônicos que insistem 

desmascará-la, retirar metaforicamente suas vaidade. 

 
Eu vou matar essa piranha! [linguagem de ódio muito presente nos 
folhetins televisivos] Eu quero sair daquele lugar [referindo-se à UNIP] 
Quero voltar para Coqueiral! Eu vou mandar matar ela! Tem um monte de 
gente que faz isso em Coqueiral!” [A arrogância e a noção de que pode - 
devido a carência do “crack” - é bastante descrita] (PAIVA, Diário 
Itinerante). 
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Ela  foi retirada a força do Juizado. 

  
Penso que devido às inúmeras ameaças que - infelizmente - se faz contra Juizes e 

Promotores no Brasil - que não cabe aqui discutir - a ação de Tati gerou 

preocupação. Já na segunda audiência ela estava mais calma diante da Juíza. Ficou 

decidido - baseado em relatórios técnicos - que Tati iria para uma clínica de 

“recuperação de viciados”. 

 

Entretanto desvelou-se uma problemática muito comum para educadores sociais: a 

falta de “espaços/lugares” de encaminhamento de casos especiais como este. Isso 

revela - de modo frontal - a fragilidade (seria intencional?) das Políticas Públicas 

para jovens/adolescentes em conflito com a lei e com dano emocionais dentro da 

sociedade maioral. Tati foi então encaminhada a uma clinica psiquiátrica em 

Cachoeiro de Itapemirim, interior do Estado do Espírito Santo. 

 

Em contato com o “processo judicial” pude verificar o que de certa forma já sabia 

enquanto advogada: o modo como os sujeitos que estão fragmentados, acabam por 

se constituir objeto de investigação (também fragmentada) de vários profissionais 

(fragmentados). O processo assim se institui: as áreas a serem descritas (ou 

diagnosticadas) são divididas por setores como a família que é o campo de atuação 

do assistente social, o jurídico que se constitui o campo de atuação do defensor 

público e o individuo em dor emocional (e cognitiva) que é o campo do psicólogo.  A 

instituição não “inventa” tempo para se compor um diagnóstico multiprofissional e 

interprofissional.  

 

As práticas desses profissionais são desvinculadas dos contextos sociais em que 

foram produzidos. Pouco se trabalha ou se fala de cidadania. Nos relatórios 

observamos que a palavra ”menor” já banida do Estatuto da Criança e do 

Adolescente por estar impregnada de preconceitos, ainda se faz notar. A ação dos 

meninos que lá chegam estão sempre associados a desvios, a marginalidades, aos 

riscos, aos conceitos muito usados no antigo Código de Menores. Como dizem os 

especialistas em linguagem, como Vigotski (apud PINEL, 2004), a mudança de 

linguagem implica em mudança de subjetividade e de comportamentos.  



 187

 

A assistente social é o primeiro profissional a ter contato com Tati, fazendo a 

primeira entrevista,  tendo constatado o mau funcionamento de ordem familiar. O 

psicólogo contribui através de um discurso de saúde mental e impregnado dos 

conceitos de normal/ anormal - sem inserir isso dentro da sócio-historicidade. O 

advogado limita-se aos limites da lei, como se fosse possível negar a casuística. Nos 

relatórios não se descreve (e por isso talvez não exista) contexto sócio-político para 

Tati. 

 

Não pretendo diante dessas observações desqualificar esses profissionais que 

atuam com muita seriedade, mas chamo apenas atenção para outras possibilidades 

que precisam ser vistas, precisamos enxergar a pessoa que se apresenta diante de 

nós em sua pluralidade, para que sejam criadas Políticas Públicas mais eficientes 

para os que dela necessitam.  

 

Estudos como os de Pinel (1989) tem pontuado a instituição como reprodutora (mas 

não só) da ideologia dominante, e os profissionais de ajuda como seus legitimadores 

(mas não só), mas também aponta saídas seja na ética, seja na formação 

continuada - que também abarca os educadores sociais. Incluo a educadora social 

que não é convidada a emitir pareceres, e estando nesse lugar não sei como me 

sairia, se bem que defendo junto com Pinel (1989) que o educador social - como 

todo profissional de ajuda - deva fazer uma opção a quem presta seu serviço. 

 

Fui à UNIP visitar Tati.  

 
Olha a Tati esta muito agressiva, inclusive ela está em uma cela sozinha, 
por que as meninas vão acabar pegando ela, esta completamente doida, 
numa audiência que teve com a Juíza disse que iria matá-la - disse um 
guarda15 (PAIVA, Diário Itinerante). 

  

Fui até a prisão com mais dois educadores e não sabia como seríamos recebidos. 

 

Tati saiu da sela da prisão. Estava com a mão no rosto, mas isso não impediu que 

ela sorrisse. Abraçamo-nos! Sentamos num pequeno banco e notamos o quanto 

                                                           
15  Guarda que fazia plantão no dia 05/12/05.  
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estava agitada. Inventei um clima que permitisse essa fal(ação), através da escuta 

empática. 

 

Ela começou interrogando de modo direto acerca de quando iríamos retirá-la do 

ambiente fechado e de controle.  

 

Nessas vivências de ansiedade – por estar presa, se na rua a sensação efetiva é de 

liberdade – é necessário explicar questões legais e nossos limites existenciais – 

todos somos livres, pensei eu (recorrendo a Sartre), mas ela tem um limite que é ela 

própria. De modo simples disse o que apresentamos ao leitor de modo teorizado da 

(Psico)Pedagogia Existencial: “Nós não temos esse poder que você imagina. E 

afinal se você havia feito uma escolha diante da vida, isso implica responsabilidades. 

Você agora está experienciando as conseqüências da escolha” (PAIVA, Diário 

Itinerante). 

 

Uma das educadoras sociais (de rua) que estava comigo também a escutava, mas 

sentiu de Tati demandava escutar, frente às questões colocadas por ela mesma. 

Sua proposta foi de importar-se com ocorrências afetivas e objetivas: Mas Tati, o 

que houve com você? Você sempre foi calma, nunca machucou ninguém? (PAIVA, 

Diário Itinerante). 

 

Como toda relação de ajuda é complexa – de um cotidiano de ofício cansativo -  a 

educadora (in)feriu: Foi só se unir a G... que você começou a mostrar-se mais 

agressiva, de um modo diferente! (PAIVA, Diário Itinerante). 

 

 

Tati interrompe-a: Quem disse que esse foi o primeiro que matei! Eu matei também 

C. aquele menino de terra vermelha! Eu e um carroceiro, demos um tiro e um monte 

de pedrada nele (PAIVA, Diário Itinerante). 

 

Um misto de dona de si, arrogante e cansada de interrogações ela se mostra nos 

modos de ser sendo na defesa e nas mostras de valentia. Tati estava em situação 

de abstinência, e essa situação, todos os educadores sabem produz efeitos 

contraditórios, restos mesmo do “crack” que ela utilizava.  
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Tati estava muito nervosa, com visíveis sinais de abstinência. 

 

Entretanto a revelação dela ter matado outra pessoa, caiu em mim como uma 

bomba – que explode dentro da gente mesma, nos dilacerando por dentro. Uma 

inter-ferida. 

 

O adolescente que ela afirmava ali ter matado, cujo nome é Carlos morreu há cinco 

anos atrás.  

 

A educadora social está a mercê de memórias dolorosas e de certo modo as coisas 

se complexificam de tal forma, que é difícil emergir dessa rede de tramas. Lembrava 

de Carlos, um garoto amável, gentil e adorável. Ele vivia nos acompanhando pelos 

sulcos das ruas, para que não perdêssemos nos seus labirintos – mesmo que ele já 

estivesse à deriva. A generosidade – um valor muito importante que atua contra o 

neoliberalismo – lembra é tão significativa, que na época de sua morte (assassinato) 

sentimo-nos chocados – um valor seu que era incompatível em produzir ódio. 

 

Fomos vê-lo e ele ficou totalmente desfigurado pelos paralelepípedos que atiraram 

nele, além dos baleamentos. 

 

Optei, intencionalmente, em silenciar-me escutando-a. 

 

Uma outra educadora perguntou como foi que aconteceu o assassinato de Doidinho.  

 
Eu perdi 5 reais e eu acho que ele achou essa grana! Eu perguntei a ele e 
ele disse que não! Aí pedi as latinhas dele para mim! Ele também não deu! 
Então disse para G. – outra pessoa, adulta - para gente passar o ‘cerol 
nele’16 (PAIVA, Diário Itinerante) 
 
Sabe como eu fiz? Eu chamei o Doidinho para transar comigo! Primeiro 
mostrei meu peito! Chamei ele para o mato lá perto! Mas só que nisso daí, o 
G. já estava lá na moita me esperando. Eu tirei a roupa, o Doidinho veio  
justamente quando ele estava bem em cima de mim. O G. deu a primeira 
paulada nele e ele caiu! Ele nem falou nada! Aí a gente continuou dando 
paulada! G. ria muito e eu também! Nossa roupa ficou cheia de sangue! Aí o 
R. – outro menino - viu a gente saindo do mato com a roupa suja e avisou a 
polícia. Os polícia pegou a gente e nos fomos até lá no mato para mostrar 

                                                           
16 A gíria passar cerol, aqui nesse contexto, significa matar alguém. 
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Doidinho morto. Ele já tava morto! Eu pensei: - Bem feito! Quem mandou 
pegar meu dinheiro (PAIVA, Diário Itinerante). 
 

Prosseguiu dentro de um discurso de cometimentos de crime e sentimentos de 

culpabilidade: Eu não me arrependo! Eu não tia, eu não me arrependo mesmo! Eu 

só não queria tá aqui presa! Aqui nesse inferno não dá não! (PAIVA, Diário 

Itinerante). 

 

Nos seus modos de ser sendo exigente e em estado de abstinência ela nos 

questiona se estávamos ali apenas para ficar conversando.  

 

Vai me tirar daqui? [Falou em tom bem agressivo] (PAIVA, Diário Itinerante). 
 

Escutamos sua indisposição afetiva e sua característica imediatista, um querer 

agora – uma vida em estado de urgência. Um imediatismo no “aqui-agora”, uma 

labilidade afetiva, isto é, uma dificuldade de sentir como se estivesse no lugar do 

outro. Um outro tipo de tempo. Um tempo já ou nunca. E ao mesmo tempo, na mais 

profunda solidão, não ter mais ninguém senão os educadores sociais que sempre se 

opõem ao que está estabelecido. Entendemos que de fato sua proposta é que 

continuemos a visitá-la. 

 

Os sintomas de abstinência das drogas estavam se mostrando significativas, já que 

estava quase um mês detida – e sem as drogas. Mostrava-se em estado de angustia 

de estar entre quatro paredes. Ela já tinha se acostumado com o espaço livre 

dessas “rugas”. Estar presa é simplesmente deixar de viver, morrer. 

 

Na detenção resta pouco a não se comer muito e isso passa a ser a única 

possibilidade prazerosa. Aparecia no seu estado de “gordinha” alguma forma de 

vida, um resto dela. Um sentido na vida que não a deixava desistir disso que lhe 

escapa pelos dedos.  Ela briga, grita, mas não se entrega – isso aparece em seus 

modos de ser sendo uma forte. 

 

Ilumina Frankl (1991) ao dizer que: 
 
Não devemos jamais esquecer que podemos descobrir um sentido na vida 
mesmo quando nos vemos em uma situação sem esperança, na qualidade 
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de vitimas sem nenhuma ajuda, mesmo quando enfrentamos um destino 
que não pode ser mudado (p.33). 

 

Uma semana após a primeira visita voltamos à prisão. Não era dia de visita.  Por 

isso tudo, ao redor, estava mais calmo e ao chegarmos as meninas - que dividiam o 

espaço com Tati na prisão - logo gritaram anunciando nossa presença. 

 

Ela estava com um sorriso no rosto. Parecia contaminar todo o corpo dela. Ela 

estava ali, na nossa frente, sorrindo!  

 

Nesse clima de possibilidade dialógica, conseguimos uma sala onde havia maior 

privacidade. O sorriso a deixou visivelmente diferente.  Engordou um pouquinho 

mais. Estava com as unhas pintadas. Alisou o cabelo!   

Comentamos as mudanças positivas. Isso ampliou o sorriso, no seu modo de ser 

sendo vaidosa.  Tati tinha um sentido para viver e os sinais da vaidade ampliavam 

nossa compreensão. 

 

Ela continua, entretanto, ansiosa e deseja saber notícias da rua – seu lar. Deseja 

saber de Maninho, se ele está com outra menina, se continua lavando carros na 

rua... Tantas perguntas que como numa conversa comum foi-se mostrando onde os 

restos dela se presentificavam nas ruas labirínticas.  

 

Ela foi confrontada acerca de seu interesse por Maninho e ao mesmo tempo estar 

com G. Sua resposta é, de estrutura existencial, romântica como uma espécie de 

descompromisso e um certo ar de que se sente sedutora. 

 
[...] ai sei lá tia! Não gosto de ver ele com outra não! No dia que eu e G. fomos preso 
eu vi Maninho na calçada de dentro do carro da policia. [...] Mas ele não me viu! 
(PAIVA, Diário Itinerante). 
 

Nas suas táticas de sobrevivência ela tenta burlar os emergidos do cotidiano. Nos 

modos de ser sendo transgressora e os copiando da nossa sociedade, disse que 

poderia dizer que ela matou sozinha o Doidinho retirando a acusação contra G: Vou 

falar com a Doutora Juíza que tudo foi idéia minha! Quem sabe eles soltam o G., 

né?! ((PAIVA, Diário Itinerante) 
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Ao mesmo tempo ela não se desprega da verdade afirmando que foi: Nós dois que 

matamos! Só que eu de menor, né tia? Não pega nada pra mim, mas ele tia! Ele já 

matou um né? (PAIVA, Diário Itinerante). 

 

Assuntos fluidos em uma vida marcada por sonhos e devaneios. Ela logo fala dos 

seus amores, de quem mais gosta, de quem não gosta – esses temas que parecem 

fixar nos discursos femininos, e isso é interessante para o educador de rua capturar 

no sentido de uma humanidade. Nesses diálogos apreendemos as regras para 

amar, e o amor como “trabalho” pois exige investimento afetivo (e econômico). O 

gostar de um sujeito depende se ele é “parado” (ela não gosta), “bonito”; “legal” etc., 

e de não comprar drogas (tinner) para ela. Ela procura os namorados que produzem 

nela um algo de frenesi, uma coisa mesma de sexualidade e instinto. G, então 

aparece nesse sentido mais amplo das experiências sensuais. 

 

Ao mesmo tempo é interessante capturarmos a representação que fazem de G., 

afastando-se do discurso de Tati. G. é dado a andar Coqueiral, mas é “mal visto” 

pelo grupo. Ao mesmo tempo ele é respeitado por já ter pego cadeia algumas vezes 

e matado. Os meninos de certo modo o temem, o que atraí a garota. Uma espécie 

de herói a partir de valores diferenciados da maioria moral. Uma garota quer um 

status social na falta de uma vida que ela teria direito se houvesse justiça-vivida, 

cotidianamente vivida. Mas ela, tão presa a drogas, tão ao outro que dela abusa. A 

presença de G. pode significar que ele traz em si o poder dos oprimidos e 

marginalizados. Já a figura masculina de Maninho é uma representação mais 

distanciada do poder de que falamos. 

 

Ela gosta de reafirmar, reafirmar-se. O valor “arrepender-se” é negado na sua 

(pré)sença, seu corpo não se arrepende, não se sente culpada. São valores que não 

se introjetaram em numa experiência cujos valores são outros, diferenciados dos 

apregoados pelo próprio sistema judicial, que tem como uma das funções as 

fixações e manutenção desses valores que consagram a socialização. 

 

O discurso da garota Tati impõe o adjético “um cara era muito vacilão” referindo-se 

ao Doidinho. Contraditoriamente, ou não tanto assim, ela confessa com seus dois 

olhos, “duas contas preciosas”: [...] pior que toda noite quando fecho os olhos ele 
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aparece rindo para mim! Ai eu fico com medo danado! Uma coisa sem nome! 

[pensando] Medo mesmo... (mudando de assunto) É eu tive um neném na rua, né 

tia?!   

 

Contei a Tati toda história de Linton - como Walter Benjamim  sugere contar, narrar. 

Esse autor, inclusive, descreve os efeitos dessa “contação” de histórias no 

desenvolvimento e aprendizagem humanos – e nós tentamos levantar mais valores 

no sentido da vida da menina. Nós educadores sociais estamos sempre atentos na 

“arte de contar histórias” a partir dos fatos vividos com o outro.  

 

Pensando/sentindo/agindo nesse meu “duplo lugar” (educadora social e 

pesquisadora) me recorda, enquanto atuo na linha existencial marxista, que esse 

procedimento é semelhante às descrições fenomenológicas, que conduz a muitas 

notas das pedras no caminho, algo como as coisas que abrem cartografias e a uma 

proliferação de possibilidade de imaginar, criar, inventar. São muitos pormenores 

descritos em que a própria Tati participa, colaborando nos detalhes, certos ou 

errados, não interessa no nosso contexto psicopedagógico.  

 

Na “arte de contar histórias” tudo é possível, abrindo-se a uma proliferação de 

pormenores (in)sensatos, revela(dores) de alguém que deve experienciar catarse 

porque matou. São valores, tentativas de trazer a lume a morte como uma 

possibilidade de todos nós. A supremacia da narrativa estimula em Tati – sentimos 

bem isso – o desenvolvimento da sua imaginação que se move para outras 

direções, desafiando-a a refletir e a retirar do corpo as inscrições dos amantes que 

teve antes da idade correta – pelo menos social e historicamente. Arrebentar o peito 

com seus personagens fantasmáticos. Não conseguimos, mas como disse uma vez 

o Professor Hiran Pinel, reportando a Freud, “isso não impede de existir”. 

Retomamos ao menino Doidinho – o falecido e o morto que precisa ser retirado para 

ensinar algo a ela. Mas a dureza da vida mesma não a faz querer pensar na 

realidade vivida. 

 
É tia, mas agora não tem mais o que fazer, né?! Ele já morreu (pensando) e 
ele nem gritou, você acredita?! (...) olhe bem pra mim e fale do Maninho: 
[sem deixar eu falar, pois agora ela é uma “protagonista estrelar” (PINEL, 
2005) nascida da relação de ajuda que ofereço]. “Fale com ele para não 
ficar com nenhuma mulher, que um dia eu vou voltar – divide seu desamor 
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com a educadora-mulher, colocando-me na sua igualdade de ‘trabalhar o 
amor’ (PAIVA, Diário Itinerante).  

 

Ela me vê com uma máquina fotográfica e então me pede para “tirar” algumas fotos 

dela (brincando dentro de mim, pensei que o termo pode ter o sentido de “tirar dela 

um algo de si mesma”). 

 

Quando chegávamos, ela já fazia festa, comemorando nossa (pré)sença - talvez 

uma presença humanizadora em comparação aos controles institucionais, sentiu-se 

amada. Apreendemos que cada dia mais seu crescimento pessoal, sua aparência 

que uma coisa que muito a marca nos seus modos de ser sendo... vaidosa. Levei 

para ela presentes – pois é assim que as visitas se fazem nesses lugares fechados. 

Entretanto, eu o fiz, no sentido de produzir mais significado acerca dela mesma, 

numa autodescoberta do que fez, do que faz e do que poderá fazer no futuro 

imediato: 

 
Mas eu não pedi nada [disse-me ela e depois exclama:] 
Que linda tia! [referindo-se a uma boneca negra que levei para ela, tentando 
pontuar suas qualidade de ser mulher negra e ao mesmo tempo uma 
menina negra] (PAIVA, Diário Itinerante).  

 

Como educadora social, procuro sempre possibilidades de trabalhar valores dos 

grupos que educo. A Negritude e sua pré-sença ainda falta muito a dizer à pequena. 

Descrevemos a beleza de mulheres e homens negros. 

 

Depois ela se fascina com um conjunto de jóias, bijuterias mesmas, esmaltes 

coloridos, batons, lápis de contorno etc. Um monte delas que levei, bugigangas que 

provocam o ser sendo a se mostrar e com isso, quem sabe, acordar do sono e do 

sonho de desejar ser alguém! “É a cara dela” contou-me uma policial, mostrando 

antenada com a garota, seus modos de ser sendo vaidosa.  

Os presentes que levamos também mostraram que havia gente (pré)ocupada com 

ela, alguém gosta de mim. Ela – com as pulseiras coloridas nos pulsos – mostra 

para as colegas. Todas admiram e já pedem algumas para ela. Provavelmente ela 

doará, mas o sentido é isso mesmo – doar em ação (doação). 

 



 195

A UNIP para ela, depois de passar a abstinência, proporciona saber que sair no 

natal é uma possibilidade que depende do Juiz. A figura da autoridade se interpõe a 

ela, e sentimos – e novamente nos referimos ao micro contexto – que essa vivência 

pode socializá-la fora da rua (isso que a sociedade um dia oferecer algo para ela 

que esteja fora dali).  

 

A UNIP (Unidade de Internação Provisória) objeto de tantas críticas mostra-se 

diferenciada. Percebo profissionais comprometidos à medida do impacto que 

produziram em Tati. As intervenções são comprometidas, com intervenções 

profissionais em termos de micro-ações de oposição ao estabelecido, ao rígido e 

perverso institucional. Mesmo em meio a ineficácia das Políticas Públicas (sociais, 

educativas, saúde) esses profissionais (pró)curam atuar no mínimo da garantia dos 

direitos das crianças e adolescentes que estão sob sua tutela. 

 

Tati hoje está falante. Parece estar “em outro mundo”. Conversa com as cozinheiras, 

com o guarda... Está alegre – e isso durou todo o tempo. Então a escutei dizer: [...] 

eu não devia ter matado o Doidinho não sabe tia? To falando, falando mesmo! Não 

quero que nem você goste do que eu falo. A vida da gente é danada tia! Que vida 

mais besta [...] (PAIVA, Diário Itinerante). 

 

Ela disse para mim que não me interessa se eu apregoei esse valor para ela, mas 

conscientemente eu evitei isso. Por isso julgo que a presença do educador social 

seja importante na educação afetiva e moral. Não de uma moral dominante, mas de 

uma moral mínima para se (con)viver na sociedade. Traduzi sua fala para ela: Então 

você está me falando, que agora, pela primeira vez você esta começando a ficar 

arrependida de ter matado um menino como você, tão só e sem ninguém (PAIVA, 

Diário Itinerante). 

 

Ela discordou: Não! Desde ontem tenho pensado nisso (PAIVA, Diário Itinerante). 

 

E, sorri! 

 

Também, hoje ela esta especialmente feliz porque lhe levei uma carta e um anel de 

Maninho – o educador social anda se construindo nesse cotidiano. Ela me pediu que 
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lesse; ele chamava a atenção dela pelo que ela fez, o quão isso é errado! Ele se 

declarou amoroso com ela, uma promessa de amor. Ela desejava ouvir isso! 

 

Sentir que é amada para Tati neste momento é essencial e a carta mostrou esse 

valor ai. Isso impulsionou a menina a desejar responder a carta. Tati logo lembra 

que não sabe escrever e diz: Será que ainda tem jeito pra mim na escola? (PAIVA, 

Diário Itinerante). 

 

Como Dora (em “Central do Brasil”, de Walter Salles) me dispus a escrever o que ela 

queria – outra tentativa de me posicionar enquanto educadora social. Tati então 

começou a falar e eu me pus a escrever – revelando-se nos seus modos de ser 

sendo... de confiança na educadora social. Tati falava de futuro. Um futuro junto com 

Maninho. Ela dizia: [...] quando eu sair daqui vou parar de usar “tinner” e você tem 

que “parar de beber”, se eu não posso usar “tinner”, porque você pode “beber”? A 

gente vai morar “numa casa com você”. Escute Maninho, eu te amo! (PAIVA, Diário 

Itinerante). 

 
Então desenhou um coração enorme no papel branco, que inscrito se transformou 

em carta. 

 

Foi um momento propício para falar de escola: Eu fui pouco na escola, mas fui! (...) 

Não fui muito tempo (...) Ficava lá... Tudo chato. Umas coisas! Nada tinha comigo! 

(PAIVA, Diário Itinerante). 
 

Frases curtas, rápidas e ríspidas. Uma linguagem empobrecida, mas 

psicologicamente prenhe de sentidos para quem deseja encontrar. Uma escola que 

deve ter inserido nela frustrações e decepções, fazendo-a carregar (ou portar em si) 

aspectos tão negativos da vida afetiva. 

 

Refaz-se o assunto, que parece lhe interessar: 

 
[...] eu não aprendi a ler porque eu não entendia mesmo nada! A professora 
Explicava! Explicava! Explicava! Mas eu, não conseguia que o que ela 
falava entrasse na minha cabeça de jeito nenhum! Cabeça ruim a mim! 
(...)quando eu sair daqui vou voltar para escola (...) aqui (UNIP) tem uma 
professora que ensina a gente. Ela explica, mas eu ainda não aprendi! (...) 
Estou fazendo uns quadros (de artesanato) e ai quase nem precisa explicar 
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que, eu aprendo logo! (...) Porque será que uma coisa eu aprendo e outra 
eu não aprendo? (PAIVA, Diário Itinerante). 
  

De alguma forma Tati experenciava o novo e sentia-se protegida, mostrava-se 

aprendendo e fazendo uma interrogação à pesquisadora e educadora, que naquele 

momento, não cabia dar respostas, mas fazê-la pensar. 
 
Tati da rua... 
 
Tati não nasceu 
mas viveu sua infância 
adolesceu nas ruas 
ora apanhando 
ora batendo 
ora se drogando 
talvez para esquecer 
ou amortecer 
a dor de sobreviver 
Tati as vezes é figurinista 
mas também protagonista estrelar 
matou algumas vezes 
morreu outras tantas 
Assim é a Tati 
Menina forte 
escapando da morte 
que não se permite chorar 
já foi humilhada 
violentada 
mas também é amada 
fazendo homens por si brigar 
A Tati que sonha 
um dia em seu colo 
um bebê abrigar 
entrar linda na igreja 
talvez para se casar 
e como todo mundo 
ter uma casinha para morar 
Tati da rua... 
(PAIVA, 2006) 
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9 IMPLICAÇÕES DESSE ESTUDO 
 

Nossa proposta foi a de descrever alguns modos de ser sendo (sobre)vivência das 

crianças e adolescentes em situação de rua. Uma descrição fenomenológica-

existencial se presta justamente aos detalhes descritos e as sensibilidades 

(subjetivas dentro da objetividade da vida vivida), que subsidiam a teoria dos “modos 

de ser sendo si mesmo no cotidiano do mundo”, podem se prestar - diante do 

(des)velado – possibilidades de se construir Políticas Públicas educacionais e 

sociais mais favoráveis a essas crianças e adolescentes em situações de riscos 

psico-sociais, pois nós as escutamos em seu cotidiano de táticas inventivas, dos 

sofrimentos, dos enganos, dos enfrentamentos nos modos de ser sendo... e 

inventando desse lugar público espaço de diálogo diante da dramaticidade que é 

viver de modo injusto.  

 

Outro aspecto dessa pesquisa – que pretendo aprofundar, no meu “sonho” de um 

possível doutorado – é que ela pode facilitar a diversas construções 

psicopedagógicas de Programas Educativos Sociais, objetivando a Formação Inicial, 

Formação Continuada e de (Super)Visão Técnico-Clínica. 

 

Ademais, nosso estudo, vem destacar a importância de se trabalhar psico-

pedagogicamente crianças e adolescentes em situação de risco psico-social,  

 
(...) dentro de um contexto sim de diversidade, mas também de tipos 
diversos de adversidades. (...) Um educando ou uma educanda que é 
viciado ou viciada em ‘crack’ deve receber um processo educacional e 
psicopedagógico dentro de certos parâmetros, e um menino que é 
explorado trabalhando na rua o parâmetro é outro. São modos de ser sendo 
no diverso mundo interior da subjetividade (na objetividade do mundo), esse 
mesmo, que daí, dessa intimidade traz a lume os “modos de ser sendo si 
mesmo no cotidiano do mundo (PINEL, 2006, p.01). 

 

Ao mesmo tempo, nossa dissertação de mestrado, aponta para um procedimento 

clássico de encaminhar os educandos em situação de rua para a instituição escolar, 

fornecendo a ela um valor importante dentro da sociedade. Numa perspectiva 

inclusiva, cabe ao professor e ou professora, compreender esses “modos de ser 

sendo...” como subsídios indispensáveis ao contexto de sala de aula. O educando 

encaminhado – e que recebe, de início, o apoio do educador social na escola 
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mesma (colaborando com a professora) – se mostra diverso na adversidade 

explícita. 

 

O professor escolar, lendo nossa produção, poderá (des)velar a si mesmo, modos 

de ser sendo um aproveita(dor) estrategista das “brechas” que sutilmente ou não se 

põem à sua frente e significa “ensine esse menino”.   

 

Reconhecemos as críticas que se produzem acerca da “teoria das brechas”, mas 

isso não impede de existir.  
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10 PÓS-ESCRITO  
 

Objetivamos aqui, retornar as nossas três interrogações de pesquisa. Entretanto, 

desejamos destacar, que uma “síntese” ainda assim não evita que se leia o texto, 

pois as experiências das crianças e dos adolescentes em situação de rua é pautada 

pela mais absoluta complexidade e hibridismo, de quem é explorado e humilhado 

cotidianamente, e que ao mesmo tempo sobrevive inventando modos de ser sendo 

si mesmo no mundo. Ao mesmo tempo, esses modos são modos humanos, 

encontrados em quaisquer humanos, tornando, entretanto, os modos de ser sendo 

dos nossos participantes de pesquisa, potencializados pelas experiências negativas 

(e também positivas). 

 

Destacamos também que os resultados desta pesquisa de forma alguma são 

conclusivos ou generalizáveis estatisticamente, pois o tempo todo trabalhamos com 

vivências singulares.  

 

Na interpretação dos dados como em todo processo de investigação encontramos a 

presença da subjetividade da pesquisadora, apesar dos distanciamentos reflexivos 

realizados na tentativa de minimizar a deformação das vivências das crianças e 

adolescentes em situação de rua, esta foi a tarefa mais desafiadora na pesquisa. 

 
A primeira interrogação: “Como eu - enquanto pesquisadora - interessei-me pela rua 

e como essa rua tornou-se espaço do meu trabalho, produzindo sentido aos meus 

modos de ser sendo educadora (social) de rua e pesquisadora?”. 

 

Sempre me interessei pela formas de superação e sobrevivência do ser humano. 

Esses valores (e atitudes) estão contidos nas experiências de pessoas 

marginalizadas, oprimidas. Formei-me em Pedagogia e em Direito – dois 

“saberespráticas” importantes para o trabalho psicopedagógico e de educação social 

junto às crianças e adolescentes em situação de rua, além de ter me graduado em 

Educação Religiosa, com habilitação em Ação Social. Todos esses aspectos sempre 

me moveram a esse interesse. 
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Já a segunda interrogação: “O que é - e como é - o existir-se nas ruas das crianças 

e adolescentes, experienciando-a?” 

 

As crianças e adolescentes em situação de rua se desvelaram neste estudo de 

diversos modos nos seus modos de ser sendo. Puro hibridismo frente a um cotidiano 

opressivo, mas que eles o transformam, como se “tirasse leite das pedras”. São 

emissores de táticas inventivas, muito ligadas aos diálogos possíveis de ali existirem 

e os possibilitados pela pesquisadora (que ocupou o “duplo lugar” de ser sendo 

educadora social também) que em todo processo procurou interagir com as crianças 

e adolescentes conduzindo sempre a entrevista sob a forma de um diálogo.  

Interessante, que as táticas das crianças e adolescentes em situação de rua 

emergem de um espaço/ tempo de opressão, mas que não impede que seja um 

espaço dialógico, inventivo. Uma experiência rica de sujeitos abertos ao mundo, 

projetos sempre inacabados, pois sua finitude e efemeridade os conduzem a manter 

a vida, no que ela permite buscando sempre um sentido para as mesmas. 

 

Os dados descritos até agora foram detectados individualmente e em grupo, 

denotando aspectos que respondem à terceira interrogação, pois estar em grupo na 

rua, significa estar-junto em estado de sobrevivência. O outro (ou outros) é sempre 

“alguém ao lado do outro alguém” que produz/inventa um sentido de união, mesmo 

que efêmera. Há um fluir de modos de ser sendo devido a abertura deles (que é 

humana) ao mundo mesmo. Eles estão em diversos modos de ser sendo em um 

ambiente (rua) confuso, híbrido, marcado com climas geográficos ora frio e calor, 

espaço amplo. As ruas aqui funcionam como labirintos onde eles podem se perder, 

ou se encontrar. Nada é definitivo na rua, e por isso mesmo “estar-com-o-outro” e 

impor regras para esse estar (não ficar) são formas e burlas contra a hegemonia, 

contra o estabelecido. Em grupo eles se protegem e mantém a vida vivida. 

 
Poeticamente estamos “junto-com” mostrando as (sobre)vivências, respaldando-nos 

em Lucinda (2006, p. 01): 

 
“Dorme tensa a pequena 

sozinha como que suspensa no céu 

Vira mulher sem saber 
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sem brinco, sem pulseira, sem anel 

sem espelho, sem conselho, laço de cabelo, bambolê 

 

Sem mãe perto, 

sem pai certo 

sem cama certa 

sem coberta, 

vira mulher com medo 

vira mulher sempre cedo 

 

Menina de enredo triste, 

dedo em riste, 

contra o que não sabe 

quanto ao que ninguém lhe disse. 

A malandragem, a molequice 

se misturam aos peitinhos novos 

furando a roupa de garoto que lhe dão 

dentro da qual menstruará 

sempre com a mesma calcinha 

sem absorvente, sem escova de dente, 

sem pano quente, sem O B. 

Tudo é nojo, medo, 

misturação de "cadês". 

E a cólica, 

a dor de cabeça, 

é sempre a mesma merda, 

a mesma dor, 

não ter colo, 

parque 

pracinha 

penteadeira, 

pátria. 

Ela lua pequenininha 

não tem batom, planeta, caneta, 

diário, hemisfério. 

Sem entender seu mistério, 

ela luta até dormir 

mas é menina ainda; 

chupa o dedo. 
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E tem medo 

de ser estuprada 

pelos bêbados mendigos do Aterro 

tem medo de ser machucada, medo. 

Depois menstrua e muda de medo 

o de ser engravidada, emprenhada, 

na noite do mesmo Aterro. 

Tem medo do pai desse filho ser preso, 

tem medo, medo 

 

Ela que nunca pode ser ela direito, 

ela que nem ensaiou o jeito com a boneca 

vai ter que ser mãe depressa na calçada 

ter filho sem pensar, ter filho por azar 

ser mãe e vítima 

Ter filho pra doer, 

pra bater, 

pra abandonar. 

 

Se dorme, dorme nada, 

é o corpo que se larga, se rende 

ao cansaço da fome, da miséria, 

da mágoa deslavada 

dorme de boca fechada, 

olhos abertos, 

vagina trancada. 

Ser ela assim na rua 

é estar sempre por ser atropelada 

pelo pau sem dono 

dos outros meninos-homens sofridos, 

do louco varrido, 

pela polícia mascarada. 

 

Fosse ela cuidada, 

tivesse abrigo onde dormir, 

caminho onde ir, 

roupa lavada, escola, manicure, máquina de 

costura, bordado, 

dança, pintura, teatro, abraço, casaco de lã 

podia borralheira 
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acordar um dia 

cidadã. 

Sonha quem cante pra ela: 

"Se essa Lua, Se essa Lua fosse minha..." 

Sonha em ser amada, 

ter Natal, filhos felizes, 

marido, vestido, 

pagode sábado no quintal. 

 

Sonha e acorda mal 

porque menina na rua, 

é muito nova 

é lua pequena demais 

é ser só cratera, só buracos, 

sem pele, desprotegida, destratada 

pela vida crua 

É estar sozinha, cheia de perguntas 

sem resposta 

sempre exposta, pobre lua 

É ser menina-mulher com frio 

mas sempre nua.” 
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12 GLOSSÁRIO SIGNIFICATIVO 
 
 
Educação Não Escolar: não é apenas a escola o lugar em que se ensina e em que 

se aprende, de modo híbrido e complexo. Essa complexidade/ hibridismo ocorre 

mesmo na intencionalidade (planejamento psicopedagógico). Assim, se aprende em 

espaços não escolares, com planejamento (educação formal) ou sem (educação 

informal) como na família, nas igrejas, nas escolas de samba, nas rodas de jovens, 

nos contatos com figuras de autoridades (pai, chefe, policial), nas empresas, nos 

clubes, nos orfanatos, obras sociais, em aulas de catecismos e bíblicas dominicais, 

junto a diversos profissionais como advogados, médicos, enfermeiros, assistentes 

sociais, pedagogos, especialistas em psicopedagogia, psicólogos. “Práticas 

educativas especiais não escolares são inventivas intervenções realizadas sob a 

égide da Educação, da Pedagogia e da Psicologia, que de modo geral acontecem 

fora da sala de aula formal cristalizando sentidos (e por isso dando forma e 

identidade aquele que a pratica) por meio da ação docente” (PINEL, 2002; p. 45). 

 

Educação Social: tem origem no humanismo cristão gestado no seio da Igreja 

católica a partir dos anos 60, num movimento de resgate dos valores evangélicos e 

humanos. Prefere evitar o confronto direto com o sistema, em troca de resultados 

mais palpáveis para suas ações. Neste discurso há menor questionamento da 

estrutura social, e maior procura por brechas na estrutura que possibilitará uma 

reinserção social desta parcela de excluídos. Prefere trabalhar em espaços 

delimitados, numa preparação para a volta ao mundo da família e do trabalho. É 

fortemente marcada pelo humanismo cristão e encontra paralelos na pedagogia 

histórico-crítica (RAMOS, 1999, p.155). 

 

Educação Popular: a formação discursiva denominada educação popular tem por 

objetivo básico a formação de elementos críticos, capazes de questionar e lutar pela 

modificação das estruturas sociais. Não busca reinserção social porque considera a 

sociedade não preparada a receber grupos excluídos e sim em excluir cada vez 

mais, os grupos dedicados á educação popular deseja a libertação de todas as 

formas de opressão a que o individuo está sujeito, deseja promover um encontro de 

saberes entre o erudito e o popular. A educação popular tem sua origem no mesmo 
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período que a educação social. As duas irão se confundir em alguns momentos 

(RAMOS,1999, p.153) 

 

Educador (Social) de rua: profissional (remunerado ou não; com carteira de 

trabalho assinada ou não; com uma formação escolar específica ou não; voluntário 

ou não - que preferimos denominar de profissional não remunerado) que vai até às 

ruas e em outros espaços públicos (obras sociais, por exemplo). Em alguns países 

da Europa - Portugal e Espanha, por exemplo - há cursos superiores de Educação 

Social e a profissão é regulamentada.         

 

Existencial, Psicopedagogia: interessa-se em (des)velar o sentido e significado da 

existência humana no mundo, o “ser sendo si mesmo no cotidiano do mundo”. 

Descrevendo-a de modo literário, a partir do cotidiano, sempre impregnado das artes 

de fazer. 

 

Existência: refere-se ao ato sentido da pessoa lançar-se ou jogar-se no mundo, do 

sentir dessa pessoa, do viver da pessoa, o psicólogo, psicopedagogo, pedagogo e 

professor/ educador existencial se interessa pela vida vivida, pela experiência do 

outro, escutando desse outro como experiencia aquilo ali mesmo, trata-se de uma 

co-existência - pesquisador/profissional e a “pessoa” que vivencia, experiencia. A 

vida é existência.  

 

Existir: é o mesmo que ser; ser - escrito em letra minúscula - é um constante e 

movimentado vir a ser sendo (devir) si mesmo no cotidiano do mundo, existir é ser, 

viver é existir.  

 
Família: a família é um lugar onde também se produz o que são denominados de 

educação especial não escolar. Algumas vezes a família pode ser compreendida 

como uma instituição não escolar formal, pois há um currículo, pelo menos mínimo, 

estabelecido pelas culturas e macro sistemas, que deve ser ensinado e cujos 

educadores são os pais - mãe e pai, ou outro adulto designado responsável. Outras 

vezes, a família será compreendida como produtora de práticas educativas 

informais, pois há nela uma singularidade na pluralidade de ser família, que 

distingue uma das outras, e que ocorre de modo não planejado, mas que tem igual 
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força sobre o desenvolvimento e a aprendizagem humanos, junto aos projetos 

educativos formais provenientes do não escolar. Raras vezes, mas ainda assim 

encontramos ainda no ocidente, famílias que desempenham o papel, 

tradicionalmente, designado às agências escolares: o ensino-aprendizagem dos 

conteúdos escolares, mas que sem dúvida, muitas vezes, é desempenhado com 

menor intensidade em relação à escola. Quando o professor prescreve deveres ou 

exercícios pedagógicos para que os alunos e alunas os desenvolvam em casa, está 

a valorizar ou a requerer, ou mesmo resgatar o papel escolar da família. 

 

 Fenomenológica, Psicopedagogia: refere-se ao ponto de vista de uma 

abordagem existencial, que considera as realidades subjetivas das pessoas como 

dados válidos para investigação, interpretando-a  por meio de um outro discurso, 

mais acadêmico - pela existência tal qual é vivida pelo outro de si. No nosso ponto 

de vista o ser existe, então tem essência. A fenomenologia advoga essa estrutura 

essencial do ser humano. 

 

Humanismo-existencial: pode, e está sendo, gradualmente inserida por Pinel 

(2003; COLODETE, 2004; PAIVA, 2005; MOTTA, 2005) na linha de pesquisa do 

PPGE/ UFES, “Diversidade e práticas educativas inclusivas”, na possibilidade de se 

“(re)pensar” uma (Psico)Pedagogia Existencial aplicada à Educação Especial, 

Inclusiva e Similares. Essa corrente “[...] associa a Psicologia Humanista e seu foco 

no ser humano considerado como capaz de transcender opressões, sujeito de 

esperança que é sendo - em processo híbrido e complexo. Já a Psicologia 

Existencial, participa dessa união em rede, focando o sujeito como envolvido na sua 

existência de mesmices, carecendo transcendê-la e refletir conscientemente acerca 

de sua finitude (Nada), sua incompletude, sua efemeridade e que jogado no mundo 

trata de tomar decisões de escolhas e sofrer por ter perdido outras [...]”. 

 

Humanista, Psicopedagogia: movimento que enfatiza a importância do ser humano 

e as vitalidades de seus valores/atitudes/subjetividades - não desconsiderando o 

quanto é indissociável “objetividadesubjetividade” - focando o valor pessoal/ singular 

no social/ plural do ser (humano) em ser sendo si mesmo no cotidiano do mundo. 
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Inalante: O que é inalante? Inalante designa toda a substância passível de ser 

inalada, isto é, introduzida no organismo através da aspiração pelo nariz ou boca. É 

a droga mais utilizada por meninos e meninas de rua, por ser, por exemplo, a mais 

barata e cujos efeitos são imediatamente prazerosos (contrapondo ao desprazer da 

vida vivida ali na rua, quando o sujeito experiência sentimentos abandônicos). São - 

na maioria das vezes - solventes, substâncias que têm a capacidade de dissolver 

outro produto e são bastante voláteis (evaporam-se com facilidade, daí a facilidade 

da sua inalação) e inflamáveis. Os inalantes mais usuais: produtos químicos de uso 

doméstico como aerossóis, gasolina, colas, esmaltes, tintas, vernizes, acetonas, éter 

ou para o ambiente (perfumar, por exemplo). A forma mais comum de inalar consiste 

em colocar o produto num saco de plástico e ajustar a abertura do saco à volta da 

boca e do nariz para ser conseguida a aspiração dos vapores. É também possível 

embeber um pedaço de tecido com um produto, de forma a ser aspirado pelo nariz 

ou colocar a substância num recipiente metálico, sob o qual é aplicada uma fonte de 

calor para facilitar a libertação de vapores. Estas substâncias são facilmente 

absorvidas pelo organismo e atuam a nível da estimulação dos receptores GABA ou 

fluidificação das membranas neuronais. São consideradas drogas alucinogéneas e 

depressoras.  

 

Quais os riscos de se usar inalantes? A aspiração crônica de solventes pode 

provocar apatia, dificuldade de concentração, déficit de memória, destruição de 

neurônios, causando lesões irreversíveis no cérebro, epilepsia do lóbulo temporal, 

diminuição do nível intelectual e alterações no EEG. Para, além disso, podem ainda 

verificar alterações cardiovasculares e pulmonares, síncope cardíaca, sintomas 

gastrointestinais, lesões na medula óssea, nos rins, no fígado e nos nervos 

periféricos que controlam os nossos músculos, podendo chegar a lesões musculares 

permanentes e à paralisia. A depressão respiratória, arritmias cardíacas, asfixia, 

aspiração do vômito ou acidente poderão provocar a morte 

(http://www.psicologia.com.pt/, capturado em 19 de Janeiro de 2006; PINEL, 2006). 

Os meninos compram os inalantes em farmácias, e por mais de uma vez (PINEL, 

1989) educadores sociais já desenvolveram parceria com esses estabelecimentos 

para que evitassem vender esses produtos, obtendo sucesso imediato (e com apoio 

da mídia), por isso “[...] uma das funções do educador social é produzir 
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estranhamentos, para que a “coisa mesma” não se naturalize, e ainda toque na 

sociedade e nos seus cidadãos.” (PINEL, 1989, p. 07) 

 

Quais os sintomas no usuário? Os efeitos dos inalantes duram cerca de 30 minutos 

e podem provocar excitação, exaltação do humor, euforia, alegria, desorientação, 

alucinações ocasionais e transtornos do comportamento (agressividade, 

hiperatividade). Estes efeitos podem ser acompanhados de náuseas, espirros, tosse, 

salivação abundante e rubor facial. Numa fase seguinte, os efeitos tornam-se menos 

positivos. Começa a verificar-se uma depressão do sistema nervoso, podendo a 

pessoa experimentar sonolência, confusão, desorientação, perturbações da visão, 

diminuição do auto-controle, dor de cabeça e palidez. As alucinações visuais e 

auditivas poderão manter-se. À medida que a depressão se aprofunda, estes efeitos 

acentuam-se e poderá ainda ocorrer redução do controle muscular, vômitos, perda 

da consciência, surtos de convulsões, depressão respiratória, arritmias cardíacas, 

asfixia, coma ou morte.  Os efeitos podem assemelhar-se aos da embriaguez etílica.  

 

Interexperiência: experiência com ou junto ao outro de si; toda experiência é 

(com)partilhada.  

 

Meninos e meninas de rua: Nessa seara, dos marginalizados e rejeitados, as 

terminologias tem variado bastante, na crença, de que a mudança de linguagem 

provoca e evoca mudanças de atitudes/ comportamentos e isso influenciam a 

sociedade. Nesse sentido fala-se de “meninos e meninas em situação de rua”; 

“crianças e adolescentes em situação de rua”; “meninos e meninas que estão na 

rua”; “meninos e meninas de rua”. Optamos por usar criança e adolescente em 

situação de rua, pois ninguém é de rua, especialmente dessa rua brasileira de 

violência e repressão. 
 
 
Pedagogia social de rua - definição: é uma disciplina que pode ser inserida na área 

psicopedagógica, diz Pinel (2002). É um conjunto de saberes/práticas experienciais, 

teóricos, técnicos, descritivos ou normativos, que tem, entretanto, um “objeto de 

estudo” pertencendo à ordem das práticas, dos processos, fenômenos, “[...] a ordem 

da realidade educativa” (ROMANS; PETRUS; TRILHA, 2003; p. 16). 
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Pedagogia social (de rua) - objeto de estudo: a Pedagogia Social pertence a um 

tipo ou uma classe do saber denominada Educação. Estamos diante, pois de uma 

parcela do universo da Educação, dizem Romans, Petrus e Trilha (2003), e delimitar 

o objeto seria limitar demais a Pedagogia Social.  Esse saber/ prática preocupa-se 

com: 1) - o desenvolvimento da sociabilidade; 2) - sujeitos em experiência de 

conflitos sociais; 3) - práticas educativas não escolares (formais e/ou informais), que 

acontece fora ou dentro da escola formal, como o trabalho com meninos e meninas 

de rua, com adictos em instituições de saúde físico-mental, grupos de mães que 

entram com constantes conflitos com as professoras de seus filhos, família. 

Concorda-se, entretanto, que definir o objeto de estudo da Pedagogia Social é muito 

complexo, e exige muito mais reflexões, pois ela se identifica com a Pedagogia e 

Educação, recorrendo a outros saberes/ práticas como a Psicologia, o Serviço 

Social, a Psicopedagogia, a Sociologia. 

 

(Psico)Pedagogia: esse termo aparece aqui no sentido descrito por Pinel (2001), 

isto é, da associação da Psicologia (que se interessa pela cognição e afeto) e da 

Pedagogia (que se interessa pela Didática), não se referindo ao que se denomina  

de “psicopedagogo” - um movimento que objetiva criar oficialmente (e legalmente) 

um ofício, uma profissão regulamentada.  

 

Sentido: pode ser “significado”, bem como pode estar a referir-se ao norte/ rumo/ 

direção que o ser produz ao ser sendo si mesmo no cotidiano mundo, sempre atraído 

pelo Guia de Sentido.  

Subjetividade: algo interiorizado, um sentimento, um raciocínio. Falamos de 

subjetividade afetiva (desejos, por exemplo) e cognitiva (modos de solucionar 

problemas, por exemplo). Há mais de uma subjetividade, construída a partir do 

externo, e provocando este último: “subjetividades/objetividades”. 

 

Sujeito de direito: é o indivíduo capaz de usufruir daquilo que lhe é fundamental 

para a dignidade humana, olhar a criança e adolescente de rua como sujeito de 

direito é buscar uma ordem justa, comprometer-se com parte do ordenamento 

jurídico nacional, lutando por Políticas Públicas que venham a efetivar os direitos já 

assegurados na Constituição Federal e em outras leis. 
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Ser sujeito de direito significa ter reconhecimento humano para que as condições 

necessárias ao aperfeiçoamento da pessoa humana sejam respeitadas e não sejam 

negadas. 

 

Considerar o educando que vive nas ruas como sujeito de direito, dentro de um 

projeto de cunho pedagógico e político significa, em primeiro lugar encarar o desafio 

de efetivar princípios  e normas legitimamente conquistados (CAPPI, 2000). 

 

A criança e o adolescente segundo nossas leis são “sujeitos de direito”, mas sem 

plena capacidade jurídica. Os educadores têm um campo de atuação interessante 

no sentido que podemos junto com as crianças e adolescentes criar condições para 

que essas se tornem posteriormente  “sujeitos de direito” em sua forma plena. 

 

Saber que o educando é “sujeito de direito” implica conhecimento e reconhecimento 

que esta pessoa possui direito e que deve usufruir o mesmo. A partir do momento 

que o educando percebe-se como “sujeito que usufrui direitos”, saberá também que 

pode ser participante dos processos de elaboração dos sistemas normativos que 

regulam as condutas individuais e sociais no meio em que o mesmo se encontra.  O 

sujeito de direito não é um ser isolado, que goza individualmente o seu direito, ele 

está inserido na dinâmica da vida coletiva, em grupos, comunidades ou sociedades, 

que se entrelaçam. A idéia sujeito de direito passa antes por uma visão do individuo 

membro de uma comunidade. 

 

Vida afetiva: compõe-se de subjetividades como sentimentos, emoções, desejos do 

ser humano. Como já nos posicionamos, a vida afetiva é indissociável à vida 

cognitiva, assim como a subjetividade à objetividade. 

 

Vida cognitiva: compõe-se das subjetividades como pensamentos, linhas de 

raciocínios, atenção e memória concentrada e seletiva - logo intencional. Ver vida 

afetiva.  

Vivenciar: para efeitos de pesquisa, consideraremos o mesmo que experenciar, 

“coisas” da vida vivida que o ser humano experimentou vivendo, vivenciando, 

conhecimento sentido adquirido no processo de viver, uma experiência que 

metaforicamente penetra na pele e na alma do ser.  
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A experiência ou vivência ocorre no cotidiano, e será daí mesmo que 

apreenderemos - no que for possível apreender, mesmo que temporariamente - a 

subjetividade e conseqüentemente (des)velar um ou mais modos de ser si mesma 

no mundo, um efêmero e significativo Guia de Sentido. 
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