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Ando tão à flor da pele 

Qualquer beijo de novela me faz chorar 

Ando tão à flor da pele 

Que teu olhar “flor na janela” me faz morrer

Ando tão à flor da pele

Que meu desejo se confunde com a vontade de não ser

Ando tão à flor da pele 

Que a minha pele tem o fogo do juízo final 

um barco sem porto 

sem rumo, sem vela 

cavalo sem sela 

um bicho solto 

um cão sem dono

um menino, um bandido

Às vezes me preservo 

Noutras suicido!

(Zeca Baleiro)
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FÁVERO, Elizabeth. Representação e resistência nos relatos da população em 
situação de rua de Três Lagoas-MS. Três Lagoas: Câmpus de Três Lagoas da 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 2011. 135 f. (Dissertação de Mestrado).

O contexto social de Três Lagoas caracteriza-se, atualmente, pela ampliação do 
mercado de trabalho e pela expansão do fluxo migracional, consequência desse 
processo. O objetivo desta pesquisa é apontar as representações construídas pela 
população em situação de rua acerca das instituições família e trabalho com o intuito de 
rastrear as convergências e divergências presentes das formações discursivas e 
identificar as subjetividades desses sujeitos que reconhecem nesse espaço-rua, um lugar 
comum. A hipótese é a de que algumas das representações construídas pela população 
em situação de rua acerca de elementos da vida cotidiana: família, trabalho e dinheiro 
configuram uma estratégia contínua de resistência em relação ao sistema de padrões e 
regras que se exercem (in)voluntariamente dentro da sociedade. Fundamentamo-nos, 
especialmente, nos pressupostos teóricos de Foucault (1972/ 1979/2006 b, c) e Coracini 
(2007/2010 b, c). Inscrito no paradigma discursivo, com base no método arqueo-
genealógico foucaultiano, o trabalho constituiu-se na gravação dos relatos da população 
em situação de rua. Esta dissertação divide-se em três capítulos. No primeiro, 
apresentamos os principais conceitos da Análise do Discurso de linha Francesa em 
junção a algumas contribuições dos Estudos Culturais; no segundo, tratamos do 
contexto sócio-histórico de Três Lagoas, que perpassa as condições de produção dos 
relatos da população em situação de rua; e no último, analisamos a construção 
identitária dos sujeitos em situação de rua, a partir das representações que perpassam o 
imaginário desses sujeitos. As relações familiares, trabalhistas, econômicas e sociais 
consistem em relações de poder e, nesse contexto, a população em situação de rua 
resiste, construindo novas formas de sobrevivência, elegendo novos estilos de vida e 
estabelecendo discursos de valor em meio às adversidades enfrentadas individual e 
coletivamente no interior do espaço-rua. É, no entanto, ao mesmo tempo em que eles 
resistem que se assujeitam a uma exclusão social, o que assinala o paradoxo desse estar 
entre-lugares. Os discursos confrontam-se constantemente e desvelam identidades 
cindidas entre a resistência e a vontade de integração.

Palavras-chave: População em situação de rua; representação; poder; resistência. 
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ABSTRACT

FÁVERO, Elizabeth. Representation and resistance in the reports of the homeless 
population of Três Lagoas, MS. Três Lagoas:  Três Lagoas Campus – Federal 
University of Mato Grosso do Sul , 2011. 135 f. (Master Thesis)

Três   Lagoas’s social context   is currently characterized   by the increase of   the job 
market and the expansion of the migrational flow, as a consequence of this process. 
This research aims at pointing to the representation built by the homeless population 
concerning institutions such as family and work, in order to track the convergences and 
divergences found in the discursive formations and identifying the subjectivities of 
these subjects who recognize the city streets as a common place. The hypothesis is that, 
some of the representations built by this homeless population on   daily life elements 
such as family, work and money, represent a continuous strategy of resistance towards 
the system of patterns and rules (in)voluntarily performed in the society. We have 
grounded this work on Foucault’s theoretical assumptions (1972/ 1979/2006 b, c) e 
Coracini (2007/2010 b, c). Inscribed in the discursive paradigm based on the foulcautian 
archaeo-genealogical method, this work was made up of recordings of the homeless 
reports. This thesis is divided into three chapters: in the first one, we  have  presented 
the main concepts of French Discourse Analysis  along with some contributions from 
cultural studies; in the second chapter, we have dealt with the socio-historical context of 
Três Lagoas which permeates the  production conditions of the homeless reports; in the 
last chapter, we have analyzed the  identity  formation of the these homeless subjects, 
from the representations which permeate the ideal of these   people. The social, 
economic, work and family relations consist of power relations and, in this context, the 
homeless population resists, building new ways of survival, choosing new life styles 
and establishing value discourses in the middle of adversities faced by them as 
individuals and as groups in the streets. At the same time, however, they resist but also 
subject themselves to social exclusion, which shows the paradox of not having 
permanent places to live in. Their discourses constantly confront and unveil identities 
divided between resistance and the desire of integration.

Key-words: homeless population; representation; power; resistance.
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INTRODUÇÃO

Esta pesquisa1 é resultado de inquietações acerca das relações de trabalho, 

família, dinheiro que se constituem no contexto da população em situação de rua, a 

partir da premissa de que o mundo contemporâneo em que vivemos nos faz (re)pensar 

diversos conceitos estabilizados social, histórica e culturalmente em nossa sociedade ao 

longo dos anos. Espectadores de uma prática discriminadora que privilegia uma 

pequena minoria, contemplamos diversos acontecimentos nos quais o poder exercido 

pelas elites, tem gerado pensamentos unânimes, que tendem a exclusão das minorias.

Nesse viés, consideramos que, social e economicamente, a sociedade 

moderna termina por excluir tudo aquilo que é tido como anormal. E, no caso dos 

sujeitos de rua, o que ocorre não é diferente, pois esses sujeitos são rotulados ora como 

“coitados” ora como “desocupados”, constituindo-se, assim, em seres que a sociedade 

hegemônica repele, rejeita e exclui. Nesse contexto, questionamos os equívocos de tal 

postura e os efeitos negativos gerados por ela, posto que, conforme Jameson (2001, p. 

21), existe um risco de insistir nesses retratos do sofrimento, pois quanto mais se insiste 

na ideia de fixar a imagem desses sujeitos como miseráveis e impotentes, mais esses 

povos aparecem como vítimas apáticas, facilmente domináveis. 

No contexto de Três Lagoas-MS, marcado por em significativo crescimento 

industrial, a realidade social, econômica e cultural vem promovendo alterações 

profundas em suas estruturas sociais. Nos últimos anos, a instalação de indústrias gerou 

um fluxo empregatício intenso que resultou a migração de trabalhadores de diversas 

regiões do país. Concomitantemente a esse crescimento econômico e populacional, 

originou-se também, entretanto, segundo informações prestadas pelo Centro de 

Referência Especializada da Assistência Social (CREAS), um crescimento considerável 

no número de famílias em situação de pobreza e em situação de rua. Nesse contexto, 

vimos surgir uma “população flutuante” representada por pessoas que migram para a 

cidade em busca de trabalho e de melhores condições de vida, traduzida como uma 

                                               
11 Esta dissertação vincula-se tematicamente ao Projeto de Pesquisa “Vozes (In)fames”, sob a 
coordenação da Prof. Drª. Maria José R. F. Coracini, que, por sua vez, se insere no Projeto de Pesquisa 
“Grupo Brasileiro de Estudos de Discurso, Pobreza e Identidade – Rede Latinoamericana (REDLAD)”, 
coordenado pela Profª Drª. Denize Elena Garcia da Silva.
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busca pela integralidade da cidadania, representada, nesta pesquisa, especialmente, pelo 

trabalho.

No entanto, essa busca pelo trabalho por vezes é superada pela falta de 

capacitação, pela idade avançada e, diversos outros motivos que terminam por excluir 

ou impedir o acesso de milhares de cidadãos no mercado de trabalho. Nessa perspectiva, 

quando o sujeito migra para a cidade em busca de trabalho e não o consegue, permanece

desprovido dos subsídios básicos, procura a Secretaria de Assistência Social ou passa a 

dormir nas ruas, na rodoviária, em construções abandonadas, integrando, assim, o grupo 

em situação de rua, mesmo que temporariamente. Por outro lado, constatamos, por meio 

de uma pesquisa prévia, a existência, em Três Lagoas, de uma porcentagem de 

moradores de rua que, apesar de possuírem contexto familiar, permanecem nas ruas, 

ignorando os abrigos e destituindo, assim, a instituição família.

Isto posto, propomos: a) identificar as representações construídas pela 

população em situação de rua acerca de elementos da vida cotidiana, como família, 

trabalho e dinheiro, a fim de identificar as convergências e divergências presentes nos 

dizeres desses indivíduos, que reconhecem nesse espaço-rua um lugar comum; e, b) 

interpretar os processos de identificação (des)estabelecidos pelos cidadãos de rua de 

Três Lagoas, supondo que esses revelem traços de suas identidades e dos respectivos 

percursos histórico e ideológico. Assim, o córpus é constituído por relatos da população 

em situação de rua de Três Lagoas, sujeitos que, por diversos motivos, habitam o 

espaço-rua para a manutenção de suas necessidades. 

No decorrer desta dissertação, tratamos a questão dos moradores de rua em 

relação à vida cotidiana a partir dos elementos família, trabalho e dinheiro, por 

considerá-los essenciais na sociedade capitalista em que vivemos, diferente do que faz 

Henri Lefebvre (1977 e 1981, apud NASSER, 2000, p. 30) que trata a questão da vida 

cotidiana na sociedade capitalista a partir da tríade: família, trabalho e lazer. 

A escolha em desenvolver essa abordagem decorre do fato de que na 

sociedade capitalista, “a maneira como a sociedade atual molda seus membros é ditada 

primeiro e acima de tudo pelo dever de consumidor. A norma que nossa sociedade 

coloca para seus membros é a da capacidade e vontade de desempenhar esse papel”

(BAUMAN, 1999, p.88). Nesse sentido, de acordo com Jameson (2001, p.27), [...] o 

consumo em si mesmo individualiza e atomiza, que sua lógica destrói o que é quase 

sempre metaforizado como o tecido da vida cotidiana. [...] a crítica do consumo de 

mercadorias corre nesse caso em paralelo com a crítica do próprio dinheiro, onde o ouro 



13

é identificado como o elemento corrosivo supremo, atacando os vínculos sociais 

(JAMESON, 2001, p. 28). O consumo e o dinheiro atacam os vínculos sociais a partir 

do momento em que individualizam, estreitam as relações, estabelecem diferenças e 

extinguem formas alternativas de comportamento e de sobrevivência, como a dos 

sujeitos de rua. Assim, optamos por abordar a temática do dinheiro, e não do lazer, 

motivados pela inquietude para observar a representação do dinheiro na sociedade 

capitalista, a partir da perspectiva da população em situação de rua.

Ancorados na afirmação de Coracini (2010a, p.111) de que “há casos em 

que a resistência se manifesta pela recusa explícita de participar do jogo da sociedade 

hegemônica”, a nossa hipótese é que as representações construídas pela população em 

situação de rua, em determinados momentos, configuram uma estratégia de resistência 

em relação ao sistema de regras/leis das instituições, que se exercem 

(in)voluntariamente dentro da sociedade, de modo que acompanhar as regras impostas 

nas relações familiares e sociais e manter-se dentro dos estereótipos esperados pela 

sociedade transformaram-se em uma atitude vazia, em uma banalização de discursos 

cristalizados. 

Os dados foram coletados por meio de abordagens individuais e coletivas a 

população em situação de rua. Nesse processo, coletamos os relatos de 

aproximadamente vinte sujeitos em ruas, praças, rodoviárias e locais de distribuição 

gratuita de alimento. Desse total, selecionamos seis relatos que foram submetidos à 

transcrição grafemática e analisados sob a perspectiva da análise do discurso (Cf. 

detalhamento no capítulo II). 

Entre as pesquisas existentes sobre o tema pesquisado, há, atualmente, 

interesses investigativos abrangentes sobre a vida e os discursos da população em 

situação de rua, especialmente em grupos de pesquisa, como o Grupo Brasileiro de 

Estudos de Discurso, Pobreza e Identidade – REDLAD (Rede Latinoamericana de 

Estudos do Discurso das pessoas sem teto), coordenado pela Profª Drª Denize 

Elena/UNB. O levantamento bibliográfico que desenvolvemos no início desta pesquisa, 

permite-nos afirmar, todavia, que, ainda, é escasso o número de trabalhos desenvolvidos 

com esses sujeitos de pesquisa dentro da Análise do Discurso de linha Francesa, sendo 

grande parte dos trabalhos desenvolvidos na Análise Crítica do Discurso em direção às 

áreas das Ciências Humanas e da Assistência Social, assinalando o contexto 

assistencialista em que transitam esses indivíduos. 
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Identificamos que há diversos trabalhos que mantêm o mesmo foco 

temático2, de modo que explanamos a seguir, bem como no decorrer da dissertação, 

aspectos pertinentes das principais obras voltadas a essa temática. Primeiramente, 

atentamo-nos às desenvolvidas dentro de Mato Grosso do Sul.

Em relação ao contexto científico de pesquisas desenvolvidas em Mato 

Grosso do Sul acerca da população em situação de rua, citamos três trabalhos, dos 

quais, os dois primeiros foram desenvolvidos e direcionados ao contexto de Três 

Lagoas. Os principais trabalhos foram realizados pela Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul nas áreas de História e Geografia, sendo intitulados respectivamente, 

Desterritorialização e o não-lugar dos moradores de rua em Três Lagoas-MS 

(SOSSOLOTI, et. all, 2009) e História oral dos moradores de rua da região de Três 

Lagoas (VIEIRA, 2001). O primeiro foi publicado como artigo; e o segundo 

corresponde a um relatório de iniciação científica. O trabalho desenvolvido na área da 

Geografia, como pesquisa de iniciação científica, visou identificar a população de rua e 

os motivos que lhes impuseram essa condição de vida, por meio do esquadrinhamento 

dos hábitos e da localização desses indivíduos dentro do município, fazendo uso de 

investigação bibliográfica, observação direta e entrevista.

Já o segundo trabalho, desenvolvido na área da História, mostra relatos 

autobiográficos dos cidadãos de rua de Três Lagoas com o objetivo de “evidenciar as 

histórias dos homens e mulheres que estão à margem do sistema social”. A iniciativa 

pretendeu conhecer e (re)conhecer esses indivíduos e propiciar a oportunidade de que 

“suas vozes fossem ecoadas dentro da sociedade que os deixa à margem da história” 

(VIEIRA, 2001, p.12-15). A abordagem metodológica desse relatório aproxima-se da 

proposta desta dissertação no tocante à constituição do córpus a partir de relatos 

autobiográficos. Acrescentamos que questões como família e trabalho são sempre 

mencionadas e retomadas em ambos os trabalhos, contudo o diferencial está no fato de 

que o referencial teórico utilizado no relatório baseia-se na vertente da História oral e 

apresenta alguns dados etnográficos da população de rua de Três Lagoas, ao passo que, 

esta dissertação, centraliza-se na perspectiva discursiva da Análise do Discurso e nos 

Estudos Culturais.

                                               
2 Após alguns meses de investigação bibliográfica, encontramos uma lista bibliográfica ampla acerca dos 
principais trabalhos em língua portuguesa: monografias, dissertações, teses e livros voltados à população 
em situação de rua desenvolvidos no país, porém nem todos são acessíveis. Disponível em: 
http://debaterua.atspace.com/bibliografia/bibliografia.htm Acesso em: Agosto de 2009.
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O livro O morador de rua de Campo Grande (ALMEIDA; TAVEIRA, 

2002) constitui-se em um dos poucos livros publicados com a temática inteiramente 

voltada para a compreensão do fenômeno da população em situação de rua, no contexto 

de Mato Grosso do Sul. O trabalho tem como base uma pesquisa realizada pelos 

acadêmicos do 3° semestre do Curso de Serviço Social da Universidade Católica Dom 

Bosco (UCDB), em meio à disciplina Estatística, no ano de 2000, com o apoio da 

Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho, e abrange a região de Campo 

Grande. A obra divide-se em três partes que abrangem a compreensão do processo de 

exclusão, as condições de vida desse grupo populacional em outras localidades 

brasileiras, contrapondo-as ao perfil do morador de rua de Campo Grande (MS). Os 

autores concluem que, em decorrência das múltiplas rupturas, esses indivíduos 

terminam por perder os objetivos, os sonhos e a própria identidade. Apesar de 

considerarmos algumas questões desenvolvidas nessa pesquisa, dela divergimos 

particularmente, em relação às proposições conclusivas do trabalho, que afirmam: 

“destituído da vida ao deixar de ser humano, para ser simplesmente mendigo, cujo 

sinônimo é nada” (ALMEIDA; TAVEIRA, 2002, p. 67), Essa dissonância decorre do 

estranhamento da redução dos cidadãos de rua a um “nada”, pelo fato de que tal 

rotulação desconfigura sua concepção de sujeito perpassado por uma ideologia, além de 

constituir uma visão negativa que tende a alocá-lo, em uma zona não apenas de 

invisibilidade social, mas, severamente, de não existência, o que fortalece o processo de 

exclusão desses indivíduos. 

No que se refere à pesquisa bilbiográfica relacionada à questão discursiva e 

à população em situação de rua, concentramo-nos nos trabalhos cuja abordagem teórico-

metodológica pudesse contribuir, de alguma forma, com a nossa proposta de 

dissertação, o que de fato ocorreu. 

A tese de doutorado em Línguística, desenvolvida por Costa (2009), sob o 

título Cidadãos e cidadãs em situação de rua: Uma análise de discurso crítica da 

questão social, apresenta um trabalho crítico discursivo acerca das nomeações / 

designações problemáticas que envolvem os cidadãos e cidadãs em situação de rua. Os 

resultados indicam que o próprio termo “exclusão social” e os demais denominadores 

trazem e estabelecem uma descrição excludente, de modo que, conclusivamente, o autor 

propõe a não utilização do termo. Desta maneira, Costa (2009) propõe o uso de 

nomeações que fortaleçam e reconheçam esses sujeitos como agentes de transformação 
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social, proposta que, pretensamente, acreditamos contribuir ao desenvolvimento do 

nosso trabalho. 

Nessa mesma vertente da Análise Crítica do Discurso (ACD), citamos a tese 

de doutorado de Melo (2008), defendida na Universidade de Brasília, em Linguística, 

sob o tema Análise de Discurso Crítica e etnografia: O movimento nacional de meninos 

e meninas de rua, sua crise e o protagonismo juvenil. Esse trabalho contém resultados 

de uma investigação desenvolvida a partir da constatação empírica da crise do 

Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua no Distrito Federal e suas 

consequências para o protagonismo juvenil, a partir da compreensão das causas

discursivas dessa crise e seus efeitos para a instituição. Na articulação entre a ACD e a 

perspectiva ontológica do Realismo Crítico, a pesquisa demonstrou que os mecanismos 

gerativos do problema centram-se nas contradições na construção de identidade e 

identificações, no que se refere à constituição da posição “menina educadora”; às 

relações sociais hierárquicas referentes à transformação; à crise da legitimação social da 

luta do movimento; à adesão ao discurso da imobilidade das estruturas sociais; à 

carência de recursos simbólicos ligados ao discurso da imobilidade e à ausência de 

espaços legítimos de transição de papéis na instituição. Além disso, o trabalho trouxe 

também contribuições significativas para a construção da metodologia, no tocante aos 

métodos etnográficos, à observação participante e ao diário de campo.

Com relação à perspectiva teórica da Análise do Discurso, faz jus ao relevo 

a pesquisa de Coracini (2010b) “Vozes (In)fames: exclusão e pobreza”, inserida no 

“Grupo Brasileiro de Estudos de Discurso, Pobreza e Identidade (REDLAD)”, sob a 

coordenação geral da Prof. Denize Elena Garcia da Silva. O texto da pesquisadora

elaborado sob o título Transdisciplinaridade e análise do discurso: migrantes em 

situação de rua estabelece a relação entre transdisciplinaridade e análise de discurso, 

deliberando a favor da heterogeneidade teórica: teorias do discurso com apoio da visão 

filosófica foucaultiana, da teoria da desconstrução derridiana e da psicanálise lacaniana. 

Ao associar essa heterogeneidade a alguns resultados de uma pesquisa sobre migrantes 

brasileiros em situação de rua, a proposta focaliza as representações sobre si e sobre o 

outro, o que trouxe contribuições valiosas ao nosso trabalho, além de abarcar o discurso 

da vítima e alguns valores que constituem o passado desses indivíduos. A autora conclui 

que existe uma tendência à inatividade e à manutenção de esperanças, apesar de serem 

excluídos pela sociedade hegemônica. 
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Já a dissertação de Serrano (2004), desenvolvida na área da Psicologia, sob 

perspectiva teórica da AD, investiga a questão discursiva da população em situação de 

rua e as relações que se estabelecem entre a prática da mendicância e as subjetividades 

que são positivadas nessa condição. Serrano (2004) traz três tipos de subjetividade na 

mendicância, a partir dos lugares de enunciação a que era remetido o entrevistador na 

situação da entrevista, ressaltando momentos de exclusão, inclusão e não atribuição de 

lugares a si (entrevistador). Como conclusão da pesquisa, o autor propõe que a 

mendicância constitui-se em uma prática legitimada pelas pessoas que a praticam e 

ressalta que existe, no discurso da população em situação de rua, uma série de 

resistências às limitações e dificuldades impostas pela condição de rua, o que vem 

acrescentar valor às presunções da nossa proposta.

Esta dissertação está dividida em três capítulos. No primeiro, discorremos 

sobre os principais conceitos da Análise do Discurso de linha Francesa em junção a 

algumas contribuições dos Estudos Culturais; no segundo, tratamos das condições de 

produção dos relatos da população em situação de rua no contexto sócio-histórico e 

assistencial de Três Lagoas; no terceiro, interpretamos a construção identitária dos 

cidadãos em situação de rua, a partir das representações que perpassam o imaginário 

desses sujeitos. 

Passemos ao Capítulo I, trazendo alguns conceitos básicos que 

fundamentam a análise.
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CAPÍTULO I

PEREGRINANDO ENTRE CONCEITOS

Neste capítulo, desenvolvemos os principais conceitos da Análise do 

Discurso de linha francesa e algumas contribuições dos Estudos Culturais. Conforme 

Coracini (2010b, p. 91), a Análise do Discurso possui um “caráter transdisciplinar” que

permite ao analista do discurso transitar entre a linguagem e o social, de modo a “puxar 

os fios” necessários para confecção de uma rede teórica, “transformando, assim, esses 

fios, ao mesmo tempo em que nosso olhar é transformado por eles”.

          1.1 O surgimento da visão discursiva na Linguística: discurso e interdiscurso

A Análise do Discurso, como uma das ramificações da Linguística, que é a 

base das ciências da linguagem, promove alterações profundas na compreensão do 

sujeito e do discurso. Essa vertente tem se mostrado como um campo de pesquisa 

prolífero cujo objetivo é compreender a produção social dos sentidos, realizada por 

sujeitos históricos, por meio da materialidade das linguagens. 

O transcursar da formulação teórica da Análise do Discurso (AD) até a 

concepção por meio da qual é compreendida atualmente peregrina por uma divisão em 

três fases, sendo a primeira delas a AD-1. Os procedimentos teóricos da AD-1, 

conforme Pêcheux (1997), foram desenvolvidos em meio à noção de maquinaria 

discursivo-estrutural, que se limitava autonomamente à separação do texto em frases 

para a demarcação de “sítios de identidade”, sem dar conta do subjetivo. Tal postura 

produzia a ilusão da unicidade e homogeneidade do sujeito e a estabilidade das 

condições de produção, o que conduzia a uma interpretação do córpus limitada à 

comparação. O desenvolver desta análise outorga-nos a conclusão de que a AD-1 

apresentava uma visão muito estratificada, restrita, tanto no viés teórico quanto no 

metodológico (PÊCHEUX, 1997, p. 312).
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Posteriormente, o deslocamento teórico que assinala a segunda fase da 

(AD-2) desestabiliza o princípio da maquinaria estrutural fechada e abre espaço para 

inserção de outros elementos que vão além do discurso. A irrupção das noções de 

formação discursiva e de interdiscurso, trazidas de Foucault (1972), coloca, no interior

do discurso, sua (in)questionável heterogeneidade, uma vez que essas noções remetem a 

elementos exteriores ao discurso, o que fortalece o desenvolvimento de uma análise por 

meio daquilo que, embora exterior ao discurso, o constitui. Nesse sentido, o diferencial 

dos procedimentos da AD-2 ainda é pouco significativo em relação aos da AD-1:

aproxima-se do sujeito perpassado pelo local de da enunciação em relação à ilusão do 

sujeito uno, porém já permite trabalhar o discurso em meio a suas influências externas

(PÊCHEUX, 1997, p.314). 

A terceira fase AD-3 constitui-se na desconstrução da maquinaria

automático discursiva, uma vez que reivindica a necessidade de novos procedimentos 

para a AD por meio da “desestabilização das garantias sócio-históricas que se supunham 

assegurar a pertinência teórica e de procedimentos de uma construção empírica”. Além 

disso, a alternância entre análise linguística e análise discursiva esvazia a premissa da 

análise discursiva baseada na singularidade da sequência e promove o desenvolvimento 

da noção de heterogeneidade enunciativa, que autoriza a concepção de sujeito 

atravessado pela alteridade, mas ainda assegura a ilusão do “ego-eu” enunciador, sem 

considerar a questão do inconsciente. Nesse momento, o enfoque permite “o estudo da 

construção dos objetos discursivos e dos acontecimentos, e também, dos “pontos de 

vista” e “lugares enunciativos no fio intradiscursivo”. (PÊCHEUX, 1997, p. 317).

A AD, tendo sua origem reconhecida no final da década de 1960, tem sua 

base alicerçada em três áreas do conhecimento: a Línguística, o Materialismo Histórico 

e a Psicanálise. De acordo com Orlandi (2003, p. 19), o Materialismo Histórico surge a 

partir da releitura que Althusser faz dos trabalhos de Marx, e consiste na acepção da 

língua além do limite da estrutura, tomada, desde então, como acontecimento, o que 

resulta em uma noção de discurso atravessado pela história. Sequencialmente temos a 

contribuição da Psicanálise que, a partir da releitura que Lacan faz dos trabalhos de 

Freud, vem assinalar que o sujeito da linguagem é descentrado, pois que, atravessado 

“pelo real da língua e o real da história, não tem controle do seu dizer”.  Nas palavras de 

Orlandi (2003, p.20), a Análise do Discurso:
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[...] Interroga a Línguística pela historicidade que ela deixa de lado, questiona 
o Materialismo perguntando pelo simbólico e se demarca da Psicanálise pelo 
modo como, considerando a historicidade, trabalha a ideologia como 
materialmente relacionada ao inconsciente sem ser absorvida por ele.

Ao conceber o discurso como acontecimento, uma instância inteiramente 

histórica e social, Pêcheux (1990) rompe com o “narcisismo da estrutura”, 

demonstrando que a linguagem, enquanto discurso, não pode ser compreendida como 

uma unidade significativa, mas como um efeito de sentido entre os sujeitos que a 

utilizam, devendo ser compreendida a partir do contexto histórico-ideológico dos 

sujeitos que a produzem e que a interpretam. Dessa maneira, o autor afiança, ainda, que 

é necessário “suspender a posição do espectador universal como fonte da 

homogeneidade e interrogar o sujeito pragmático, no sentido kantiano e também no 

sentido contemporâneo do termo” (PÊCHEUX, 1990, p. 32). Dessa forma, o autor não 

só rejeita a noção kantiana de sujeito consciente que controla os sentidos que produz, 

como também relativiza a concepção de sujeito inconsciente, que é disperso, 

descentrado, como é atualmente entendido em Análise do Discurso. Esta concepção 

deve-se, em parte, ao atravessamento da psicanálise, levando em conta “as faltas” e as 

“falhas” da estrutura; e ao trabalho da ideologia, e ao assujeitamento, também não 

isento de falhas.

A partir do princípio do esquecimento proposto por Pêcheux (1988, p.173), 

a “ilusão do ego-eu”, ainda remanescente na AD-3, é dissolvida. Esse princípio assegura 

a existência de dois esquecimentos: no primeiro, o sujeito tem a ilusão de que é origem 

de seu discurso; no segundo que, esse mesmo sujeito tem a ilusão de controle dos 

efeitos de sentido do seu dizer. De acordo com esses princípios, todos os discursos 

possuem uma heterogeneidade enunciativa, que, introduzida na AD-3, expressa a 

divisão do sujeito enunciador e assinala a presença do outro no interior do discurso. 

No cerne desta questão, Authier-Revuz (1990, p. 25), versa sobre a 

heterogeneidade constitutiva e as formas de heterogeneidade mostrada que inscrevem “o 

Outro na sequência do discurso”. Para a estudiosa, a noção de heterogeneidade 

constitutiva deve estar fundamentada tanto na perspectiva do dialogismo backtiniano, 

que toma o discurso como um produto de interdiscursos quanto na perspectiva 

lacaniana, na qual, o discurso é fruto do sujeito e sua relação com a linguagem 

atravessado pelo inconsciente. 



21

A perspectiva dialógica desenvolvida por Bakhtin (apud AUTHIER-

REVUZ, 1990, p. 27) “nenhuma palavra é neutra, mas inevitavelmente “carregada”, 

“ocupada”, “habitada”, “atravessada” pelos discursos nos quais viveu sua existência 

socialmente sustentada”, de modo que os efeitos de sentido emergem das condições de 

produção e de tudo que circunda o enunciador.  Já na leitura lacaniana, a palavra é 

deslocada para a descentração do sujeito, e o sujeito é desalojado “em um lugar múltiplo 

fundamentalmente heterônimo, em que a exterioridade está no interior do sujeito.

Nessa vertente, o lapso e a heterogeneidade mostrada certificam a marca 

da presença do outro no interior do discurso, no entanto esta última é elaborada sob a 

“concessão do domínio dito ao outro”, como uma forma de proteção, de negação da 

própria onipresença:

A uma heterogeneidade radical, exterioridade interna ao sujeito e ao discurso, 
não localizável e não representável no discurso que constitui, aquela do Outro 
do discurso – onde estão em jogo o interdiscurso e o inconsciente -, se opõe à 
representação, no discurso, as diferenciações, disjunções, fronteiras 
interior/exterior pelas quais o um – sujeito, discurso – se delimita na 
pluralidade dos outros, e ao mesmo tempo afirma a figura dum exterior ao 
seu discurso (AUTHIER-REVUZ, 1990, p. 27-29). 

Em a Ordem do discurso, Foucault (2005b) inicia sua obra alertando o leitor

sobre a formação do processo de constituição do discurso, afirmando que existe sempre 

uma voz que nos precede.  A produção do discurso, de acordo com Foucault (2005b, p.

9-10), é concomitantemente “controlada, selecionada, organizada e redistribuída, de 

modo que “não se pode falar tudo em qual circunstância”. Porquanto o discurso, na 

perspectiva foucaultiana, não corresponde meramente àquilo “que traduz as lutas ou os 

sistemas de dominação”, mas sim àquilo “pelo que se luta”: o poder do qual todos 

querem se apoderar.

Estabelecidas as contribuições de Pêcheux, esclarecemos que é na corrente 

teórica foucaultiana que identificamos toda a base para a compreensão do discurso 

como prática social que permite, historicamente, a construção de sentidos e o 

reconhecimento das relações de poder. A noção de discurso desenvolvida por Foucault 

(1972, p. 70) traz o discurso como um conjunto de enunciados que se inscrevem em 

uma mesma formação discursiva e que determinam “a dispersão do sujeito e sua 

descontinuidade consigo mesmo”. No tocante à noção de “formação discursiva”,

Foucault (1972) afirma que “é um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre 
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determinadas no tempo e no espaço, que definiram, em uma dada época, e para 

determinada área, social, econômica, geográfica ou linguística, as condições de 

exercício da função enunciativa”.

Em meio à concepção do discurso, emerge também a noção de 

interdiscurso, que corresponde ao todo do discurso e designa o espaço exterior 

específico de uma formação discursiva. No que se refere à noção de interdiscurso:

[...] significa justamente a relação do discurso com uma multiplicidade 
de discursos, ou seja, ele é um conjunto não discernível, não 
representável de discursos que sustentam a possibilidade mesma do 
dizer, sua memória. Representa assim a alteridade por excelência (o 
Outro) a historicidade. (ORLANDI, 2003 p. 80).

Orlandi (2003, p. 33) concebe o interdiscurso como uma filiação de dizeres, 

uma memória discursivo-social e cultural que possibilita identificá-los em sua 

historicidade. Nessa perspectiva, as interpretações feitas a partir da corrente teórica da 

AD francesa requerem sempre a identificação de uma memória discursiva e a tríade

problematização, desconstrução e desestabilização, como forma de nos esquivarmos da 

mera descrição ou comparação desenvolvidas anteriormente.

1.2 A identidade e o sujeito

A noção de sujeito resultante do trabalho teórico da relação entre 

“inconsciente” e “ideologia” desenvolvida por Althusser, em Aparelhos Ideológicos do 

Estado: “a ideologia interpela o indivíduo em sujeito”. Dessa perspectiva, a 

superioridade do Sujeito absoluto e universal é tomada pelo discurso do Outro

lacaniano, inconsciente. Essa equiparação fundamenta a ligação entre o “recalque 

inconsciente e o assujeitamento ideológico” (PÊCHEUX, 1988, p. 133), na concepção 

de um sujeito continuamente perpassado pelos já ditos, pelas outras vozes que o 

atravessam e o constituem (outro) e pelo Outro do inconsciente, por meio do qual o 

sujeito não tem controle do seu dizer. 

Esses dizeres representam o sujeito do inconsciente, denominado por Lacan 

(1998 apud CORACINI, 2010b, p.95) como sujeito do desejo, “desejo que resulta da 

castração, da impossibilidade de gozar, da necessidade de se submeter à lei, às regras, 



23

aos valores do grupo social no qual se inscreve, transmitidas ao bebê desde o 

nascimento, como condição para viver em sociedade”.

A partir dessa noção de sujeito, oriunda da psicanálise, Coracini (2007, 

p.145-146) acrescenta:

[...] sujeito clivado, múltiplo, incapaz de controlar e de se controlar; 
que crê na língua unívoca, transparente e monossêmica, mas que, a 
todo momento, surpreende-se com a necessidade de precisar o sentido, 
de definir os termos, de remediar os mal-entendidos: depara, não raro, 
com os atos falhos, os lapsos, os deslizes de sentido e, neles o seu 
próprio deslize.

Segundo essa premissa, o sujeito constitui-se pela linguagem, sempre na 

relação com o outro, e, nessa relação, o próprio sujeito psicanalítico é clivado e 

heterogêneo na sua estrutura. Esse descentramento assinala a questão da equivocidade 

da língua e do constante esquecimento do sujeito de que a língua nunca é unívoca e 

sempre escapa a possibilidade de múltiplos sentidos, podendo ser atravessada pelas 

rupturas do sujeito e representada nos deslizes de sentido desses mesmos sujeitos. 

Associada a essa heterogeneidade do sujeito, a questão da identidade deve 

ser tomada com igual relevância por representar esse sujeito fragmentado, não estável.  

A identidade na modernidade tem sido bastante discutida, uma vez que o rompimento 

das barreiras proposto pela globalização termina por contribuir diretamente para 

mudanças na identidade pessoal de cada cidadão, como também provoca uma oscilação 

no conceito que temos de sujeito e identidade integrada, acabada. .

A questão da identidade como sendo “plenamente unificada, completa, 

segura e coerente” passa a ser uma utopia, e, em meio ao rompimento da estabilidade e 

solidez de algumas noções identitárias, como etnia, raça, sexualidade, observamos um 

duplo deslocamento: a “descentração do indivíduo tanto de seu lugar no mundo social e 

cultural quanto de si mesmo”, que Hall (2005) denomina de “crise de identidade”: 

A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma 
fantasia. Ao invés disso, à medida em que os sistemas de significação e 
representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma 
multiplicidade desconcertante e cambiante de identidade possíveis, com cada 
uma das quais poderíamos nos identificar- ao menos temporariamente. 
(HALL, 2005, p.13).

De acordo com Hall (2005, p. 86-87) uma das consequências da 

globalização é a possibilidade de transformação das identidades, uma vez que permite a 
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contestação de identidades centradas e “fechadas”, a partir da produção de uma 

variedade de novas posições de identificação, “mais plurais, menos fixas”. Nesse 

contexto, as identidades “gravitam” em volta de um retorno, entretanto, por outro lado, 

“outras aceitam que as identidades estão sujeitas ao plano da história, da política, da 

representação e da diferença” 3.

Os sujeitos possuem identidades fragmentadas, em constante movimento,

em um mundo em que os modelos fixos e permanentes deixaram de existir no instante 

em que a fluidez tomou conta dos espaços individuais e coletivos. Nesse contexto, nas 

palavras de Hall (2000, p. 96-97), “a identidade é um efeito, um processo em 

construção, uma relação, um ato performativo” e permanece, umbilicalmente, “ligada às 

estruturas discursivas narrativas, aos sistemas de representação, além de possuir 

estreitas conexões com relações de poder”. 

Na perspectiva discursiva, Pêcheux (1983, p. 82) afirma que “o que 

funciona nos processos discursivos é uma série de ‘formações imaginárias’ que 

designam o lugar que destinador e destinatário se atribuem cada um a si e ao outro, a 

imagem que eles se fazem de seu próprio lugar e do lugar do outro”. Nesse segmento, as 

representações, que estão sempre marcadas por relações de poder e resistência, 

irrompem a partir de uma série de formações imaginárias que estabelecem 

subjetivamente o lugar que os interlocutores atribuem entre si, sobre si e ao outro. 

Nessa vertente, a construção da identidade “é elaborada no imaginário, nas 

identificações imaginárias, que podem ou não se transformar em simbólicas, 

constituindo o Outro do inconsciente, os valores que orientam o indivíduo e suas 

escolhas”. (CORACINI, 2007, p. 168). Na óptica de Coracini, a identidade é resultante 

de um conjunto de imagens ou representações e é sempre estabelecida em relação ao 

outro na instituição da diferença. Assim, Coracini (2007, p. 17) afirma, a partir de uma 

interpretação de Lacan (1966), que “a imagem que construímos de nós mesmos provém 

dos outros, cujo discurso nos perpassa e nos constitui em sujeitos, construindo, no nosso 

imaginário, a verdade sobre nós mesmos”.

Por conseguinte, a identidade é marcada na perspectiva discursiva por 

processos de identificação, que, conforme Hall (2000, p. 108), corresponde a uma 

construção nunca acabada, como algo sempre em processo; ela nunca é completamente 

                                               
3 Segundo Hall, esse anseio por um retorno ao passado foi denominado por Robins (1991) de “Tradição”, 
já a aceitação da diferença e do descentramento é intitulada por Bhaba (1990) de “Tradução” (HALL, 
2005, p. 87). 
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determinada, de modo que podemos ganhá-la ou perdê-la, sustentá-la ou abandoná-la. 

Essa concepção atesta que as identidades são cada vez mais fragmentadas e fraturadas e 

multiplamente construídas ao longo de discursos, práticas e posições que podem se 

cruzar ou ser antagônicas. 

1.3 Arquivo e Memória na constituição dos relatos

A noção de “arquivo” desenvolvida por Freud (1929) e relida por Derrida 

em O mal de arquivo, vem do latim arkhê e deve ser compreendida como ‘começo’, 

‘origem’, ‘principal’. Associando o “mal de arquivo”, à “pulsão de morte”, 

anteriormente apresentada por Freud, Derrida (2000) comprova o paradoxo do conceito 

“mal de arquivo” ao ser perpassado, concomitantemente, pela “pulsão de destruição” e 

de “conservação”. Sozinho, acompanhado e, por vezes, perpassado por Freud (1929), 

Derrida (2000, p. 9) conduz-nos à compreensão de que, se “o mal de arquivo” decorre 

de um trabalho do esquecimento que cerceia a memória, mostra-se assim como um 

“mal” que “desvia ou destrói o princípio do arquivo”, e independentemente suscita “a 

impaciência de um desejo de memória”.  Assim, “a memória é sempre um 

esquecimento, pois é sempre interpretação de algo que passou que se faz presente que, a 

todo momento, já é futuro”. 

Essa aproximação das noções de “arquivo” e “memória” justifica-se pelo 

fato de que ambas remetem a um sentido de origem, de retorno ao princípio e, segundo 

Coracini (2010c, p. 126), esse retorno à memória é o que nos remete ao “desejo da 

completude, de totalização, de controle de si e do outro”; trata-se de um “conjunto de 

marcas, verdadeiras inscrições que vão se complexificando com o tempo, mas que não 

se apagam jamais”. De acordo com a autora, na visão derridiana, a memória será sempre

interpretação, de modo que “nem a memória individual é inocente, neutra, uma 

retomada da origem intacta, pura do acontecimento em sua objetividade”, Dessa

perspectiva, a memória “será sempre incompleta, sempre faltosa, de certa maneira 

sempre verdadeira e, ao mesmo tempo, mentirosa”, fruto de uma interpretação:

[...] trata-se da memória que remete ao passado, que, evidentemente, se 
desejaria guardar, preservar, conservar tal e qual (se possível), em vista de 
um por-vir, de um futuro e, portanto, do outro, de uma alteridade em direção 
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à qual o presente se projeta inexoravelmente. Mas, ao mesmo tempo e 
contraditoriamente, desejar-se-ia eliminar, destruir, paralisar, toda a 
possibilidade de porvir. Pulsão de vida e pulsão de morte, de prazer e de 
violência, pulsão de conservação e de destruição, preservação e aniquilação 
de si, do outro e do outro de si (CORACINI, 2010c, p. 134).

Um conceito de memória que nos lança ao passado, um passado que nos 

constitui e nos interpela e reconhece “fragmentos de sujeitos que atravessa(ra)m nossa 

existência e que vão constituindo arquivos, ora mais, ora menos organizados, segundo a 

função que desempenha(ra)m na vida de cada um” (CORACINI, 2010c. 126). O 

conceito de memória vem abarcar a complexidade da identidade da população em 

situação de rua, uma vez que os relatos e narrativas

[...] falam de si, do outro, e do Outro de si, em que lembrar e esquecer são 
sempre exercício de escritura, em que o sujeito se inscreve com seu traço 
singular com seu traço de ausência-presença. Narrativas ou lendas que podem 
fazer parte do arquivo ou da memória discursiva conforme o interesse e o 
valor que despertam naqueles que detêm um certo poder. (CORACINI, 
2007, p. 25)

No interior do discurso, o sujeito pode anular e silenciar os acontecimentos 

e, assim, construir uma identidade, que se “transforma na verdade do sujeito, deixando 

uns na penumbra do esquecimento e outros na evidência” (CORACINI, 2007, p. 25). O 

sujeito, ao se submeter às expectativas do outro, e ao elaborar a escrita de si, possibilita 

a identificação de “fagulhas” e “fragmentos de subjetividade”, representações ou

desejos que saltam como espectros. A construção da identidade, para autora supracitada, 

é também interpretação, que, simultaneamente ficção, depende da 

[...] veracidade da (minha) narrativa ou da narrativa do outro sobre mim, da 
fé que ela é capaz de suscitar no outro e em mim mesma, do respeito ou 
submissão às leis, regras e normas do convívio social que, internalizadas, me 
constituem e instituem minha pertença (CORACINI, 2007, p.51). 

Nessa vertente, a identidade do sujeito é decorrente das múltiplas acepções 

que emergem da presença do outro e que “desestabiliza a própria subjetividade” 

(GUERRA, 2010, p.73).
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1.4 As relações de poder e as formas resistência

O filósofo Michael Foucault, a partir da trilogia “história”, “arqueologia” e 

“genealogia”, propõe uma arqueologia do discurso, faz um deslocamento do conceito de 

História e compartilha com os historiadores um interesse em comum, que é o 

acontecimento, como irrupção de uma singularidade histórica. Esse filósofo, juntamente 

com outros pensadores, como Nietzsche, causou rupturas na história do pensamento, 

que até então, na maioria dos pensadores, se mantinha numa perspectiva positivista, 

problematizou nosso pertencimento a um regime de discursividade dado e a uma 

configuração do poder, e ainda, resgatou o sentido de verdade(s) e concedeu vozes a 

alguns “infames” que não as possuíam.4

Tendo como contexto uma sociedade marcada historicamente pelas relações 

de poder, Foucault (2006a, p. 14) traz à baila a necessidade de compreender nossa 

sociedade e nossa civilização através de seus “mecanismos de exclusão, de rejeição, de 

recusa, através daquilo que elas não querem, seus limites, a obrigação em que se 

encontram de suprimir certo número de coisas, de pessoas, de processos”. O filósofo

sugere “que as relações de poder são intrincadas em outros tipos de relação (de 

produção, de aliança, de família, de sexualidade) em que desempenham um papel ao 

mesmo tempo condicionante e condicionado” (FOUCAULT, 2006a, p. 248), e não se 

restringem à forma da interdição e do castigo, mas sim se exercem de diversas formas.

Nas palavras de Revel (2005, p. 35), o conceito de regime disciplinar 

foucaultiano corresponde a um número de técnicas de coerção que elaboram um 

arcabouço analítico do tempo, do espaço e do movimento dos indivíduos e que atingem 

particularmente as atitudes, os gestos, os corpos, e, nesse sentido produz um discurso 

soberano acerca da regra natural:

As disciplinas do corpo e as regulações das populações constituem os dois 
pólos em torno dos quais se desenvolveu a organização do poder sobre a 
vida. A instalação – durante a época clássica, desta grande tecnologia de duas 
faces – anatômica e biológica, individualizante e especificante, voltada para 
os desempenhos do corpo encarando os processos de outra vida – caracteriza 
um poder cuja função mais elevada não é mais matar, mais investir sobre a 
vida, de cima a baixo “bio-poder” (FOUCAULT, 1988, p.152).

                                               
4 Reflexões feitas a partir da participação no minicurso Michel Foucault e seu método arqueo-
genealógico, no V Seminário de Estudos da Linguagem, promovido pela Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul (UFMS), em outubro de 2009.
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Esse “bio-poder” desenvolvido pelo autor “foi indispensável ao 

desenvolvimento do capitalismo, que só pode ser garantido à custa de inserção 

controlada dos corpos no aparelho de produção e por meio de ajustamentos dos 

fenômenos de população aos processos econômicos”, contudo não foi suficiente, visto 

que “foram necessários métodos de poder capazes de majorar as forças, as aptidões, a 

vida em geral” (FOUCAULT, 1988, p. 152-154). Dessa maneira, as técnicas de poder,

presentes em todos os níveis sociais, agiram no nível dos processos econômicos, 

operaram como fatores de segregação e de hierarquização social, garantindo, 

especialmente, ações de dominação e efeitos de hegemonia. Nesse contexto, delineamos 

nossa sociedade através dos tempos. Uma sociedade historicamente marcada por órgãos 

essencialmente reguladores, como presídios e quartéis, e outros veladamente 

disciplinadores, como Igreja, Escola e Mídia, que constroem estereótipos, que 

submetem seus cidadãos a regras e padrões e assinalam continuamente o 

disciplinamento do corpo social:

As monarquias da Época Clássica não só desenvolveram grandes aparelhos 
de Estado – exército, polícia, administração local – mas instauraram o que se 
poderia chamar uma nova “economia” do poder, isto é, procedimentos que 
permitiam fazer circular os efeitos de poder de forma ao mesmo tempo 
contínua, ininterrupta, adaptada e “individualizada” em todo o corpo social
(FOUCAULT, 1979, p. 8).

Do ponto de vista foucaultiano, as relações de poder estão emaranhadas em 

relações sociais, e “onde existe poder, existe resistência”. Nessa vertente, Foucault 

(1979, p. 241) propõe que a resistência não é anterior ao poder que ela enfrenta, mas 

sim positiva e coextensiva a ele, além de absolutamente contemporânea; mostra-se tão 

inventiva e tão móvel e produtiva quanto ele e, a forma como se organiza e se distribui 

estrategicamente. 

O conceito de resistência formulado por Foucault (1979) é, de acordo com 

Revel (2005), precedido pelos termos “transgressão”, de Bataille, e “exterior”, de 

Blanchot, que, relidos por Foucault, constituem a essência do termo. Esses termos 

descrevem “a maneira pela qual o indivíduo singular, por meio de um procedimento que 

é, em geral, de escritura, conseguiu, de maneira voluntária ou fortuita, escapar dos 

dispositivos de identificação, de classificação e de normalização do discurso”. A partir 

dos anos 1970, o termo resistência aparece, no entanto, com um sentido inovado: “a 

resistência se dá, obrigatoriamente, onde há poder, visto que ela é inseparável das 
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relações de poder” (REVEL, 2005, p. 74). Nessa nova perspectiva, o poder não é visto 

de forma negativa, mas sim produtiva, de modo que tanto a resistência funda as relações 

de poder, quanto ela é, às vezes, o resultado dessas relações.

Nessa perspectiva, as teorias foucaultianas postulam que as relações de 

poder estão em toda parte porque em toda parte os indivíduos são livres, de modo que 

“a partir do momento em que há uma relação de poder, há uma possibilidade de 

resistência. Jamais somos aprisionados pelo poder: podemos sempre modificar sua 

dominação em condições determinadas e segundo uma estratégia precisa” 

(FOUCAULT, 1979, p. 241). Sabendo que a existência de uma relação de poder acende 

a possibilidade de resistência, recorremos a Coracini (2010a, p.112), para quem em um 

caso específico de resistência segundo a qual, a resistência se manifesta pela recusa, ou 

seja, “não se entra no jogo do outro como modo de protesto ou rebeldia”: 

É o caso daqueles que se recusam a entrar na ordem do discurso hegemônico, 
preferindo viver na rua a se submeter ao chefe ou ao patrão e a dar satisfações 
a parentes ou familiares. São aqueles que dizem estar na rua por opção, ainda 
que não passe de uma falsa liberdade, de uma escolha ilusória. 

Nessa perspectiva, o sujeito, ao destituir-se da instituição família e construir 

novas formas de sobrevivência, faz emergir uma reação contra o meio e a estrutura 

social em que vive, constituindo uma forma de resistência. Ancoramos essa afirmação 

em Castells (2008, p. 24), quando propõe que a construção social da identidade sempre 

ocorre em um contexto marcado por relações de poder. Do ponto de vista do autor, a 

identidade de resistência é construída por indivíduos que se encontram em posições 

desvalorizadas e estigmatizadas, conforme a lógica da dominação, e que constroem 

trincheiras de resistência e de sobrevivência contrárias àquelas que circundam a 

instituição sociedade. 

Ancorados no arcabouço teórico foucaultiano, destacamos a necessidade de 

analisar as relações de poder, interpretado sob algumas formas de controle social, da 

constituição de saberes e do estabelecimento da verdade, mediante a perspectiva dos 

sujeitos de rua. Desse modo, tecemos, no capítulo a seguir, algumas considerações 

acerca do grupo populacional que o habita.
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CAPÍTULO II
ESPAÇO-RUA: O CONTEXTO E O MÉTODO

Este capítulo tem o intuito de descrever os pressupostos teórico-

metodológicos elencados para desenvolver a produção dos relatos da população em 

situação de rua no contexto histórico-social da cidade de Três Lagoas. No primeiro 

tópico (2.1), explicitamos o arcabouço teórico-metodológico utilizado para o 

desenvolvimento da coleta de dados e as diferentes fases que a pesquisa percorreu para 

alcançar um resultado satisfatório No item 2.2.1, desenvolvemos questões acerca das 

condições de produção; no item 2.2.2 explicitamos o contexto histórico do mundo do 

trabalho e sua relação com a cidadania, posto que seja em busca do trabalho e de 

melhorias na condição de vida que os indivíduos migram para a cidade de Três Lagoas 

e, neste contexto, terminam por integrar a população em situação de rua. No tópico 2.2 

estabelecemos a relação entre os habitantes e o espaço-rua que habitam. Já no item 2.3 

desenvolvemos a questão da cidadania e a sua relação com o trabalho. Por fim, no 

tópico 2.4 desvelamos a questão das instituições, o contexto assistencialista da 

população em situação de rua, uma vez que as medidas assistencialistas promovidas 

são, por vezes, atividades que promovem tanto a inclusão como a exclusão. 

2.1 Os pressupostos teórico-metodológicos da pesquisa

Os primeiros passos em meio ao universo da população em situação de rua e 

os órgãos assistenciais tiveram seu início em agosto de 2008, período de elaboração da 

proposta. Nessa fase, o contato direto com o Centro de Referência Especializada da 

Assistência Social de Três Lagoas permitiu-nos estabelecer e confirmar os pressupostos 

iniciais da proposta: de um lado, o aumento da população em situação de rua, 

relacionado, diretamente, a situações de migração, de desemprego e de captação de 

baixas remunerações; de outro, a existência, em Três Lagoas, de uma porcentagem de 

cidadãos de rua que, apesar de possuírem contexto familiar, permanecem nas ruas, 

ignorando os abrigos e as instituições família e trabalho.

Esclarecemos que, antes dos contatos na rua, o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), contendo os pressupostos, objetivos e fundamentos da 
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pesquisa foi assinado, em quinze de maio de 2009, pelo representante do Centro de 

Referência Especializada da Assistência Social 5, que atua de modo auxiliar aos 

cidadãos de rua. Destacamos que os nomes dos sujeitos foram omitidos, a fim de 

preservar seu direito e alcançar confiança. As narrativas foram registradas formalmente 

somente após a autorização oral do sujeito pesquisado, visto que não pudemos impor a 

assinatura do documento (TCLE), sob a pena de exposição desses indivíduos, que em 

sua maioria, querem distanciar-se da sociedade hegemônica, e isso terminaria por 

dificultar ainda mais a gravação das histórias de vida.

Inscrita no paradigma qualitativo discursivo, com base no método arqueo-

genealógico foucaultiano, esta pesquisa constituiu-se em meio às técnicas de 

investigação bibliográfica, que resultaram na identificação das principais referências 

sobre a questão das populações em situação de rua, incluindo algumas reportagens 

jornalísticas, cujo tema enfoque fosse o mercado de trabalho e o fluxo migracional, 

especialmente na versão online dos jornais, Jornal Hoje MS e Jornal do Povo, por serem 

folhetins específicos de Três Lagoas. Também realizamos uma pesquisa documental 

junto aos órgãos assistencialistas que atendem esse grupo populacional. Posteriormente 

e, por vezes, paralelamente às técnicas de investigação bibliográfica, desenvolvemos a 

pesquisa de campo, descrita com detalhes a seguir, e registramos algumas notas de 

campo, que, segundo Resende (2008, p. 119), “constituem um momento fundamental no 

trabalho de campo porque articulam, no discurso, os diversos métodos adotados em uma 

pesquisa particular, integrando percepções e interpretações associadas aos vários 

momentos da pesquisa”.

Diante da dificuldade para estabelecer um contato produtivo com os 

cidadãos de rua, a coleta de dados atravessou quatro fases diferentes. Na primeira fase 

que perdurou de maio a julho de 2009, concentramos as incursões pelas ruas no período 

diurno, com o intuito de abordar os cidadãos de rua individualmente. Nessa abordagem, 

a coleta de dados era feita por meio da aplicação de um questionário, pré-elaborado, 

com questões abertas, porém os cidadãos de rua negavam-se ao registro formal da 

entrevista. Entendemos que nossas indagações representavam, para esse indivíduo um 

“micropoder” e, ao estabelecer o silêncio como estratégia de resistência, o morador 

esquivava-se da dominação representada pela gravação de seus dizeres. Assim, as 

                                               
5 No item 2.4.2, especificamos o trabalho do Centro de Referência Especializada da Assistência Social em 
prol da população em situação de rua.
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experiências discursivas (pesquisador/pesquisado) foram marcadas por relações de 

poder e de resistência. 

Desse modo, o cidadão de rua, ao censurar o registro de sua história, 

impede, a si e ao pesquisador de interpretá-la e de inscrevê-la sócio, histórica e 

ideologicamente, conforme discute Orlandi (2007, p.186):

Compreender a censura além da ideia de interdição redutora [...] na realidade 
a censura é um processo que não trabalha apenas a divisão entre dizer e não-
dizer, mas aquela que impede o sujeito de trabalhar o movimento de sua 
identidade e elaborar a sua história de sentidos; a censura é então entendida 
como o processo pelo qual se procura não deixar o sentido ser elaborado 
historicamente para ele não adquirir força identitária, realidade social, etc.

Nesse período, as condições de produção e os métodos de coleta, ainda 

incipientes, produziram situações que efetivamente representam a luta pela posse do 

discurso. Na ânsia de subverter a entrevista, os cidadãos de rua utilizam estratégias de 

resistência. A esse respeito, merece destaque um episódio curioso: Em uma abordagem 

individual, após a nossa apresentação, o cidadão de rua passou a afirmar que ele 

também “estava no município para desenvolver uma pesquisa” 6. Podemos interpretar 

esse “acontecimento” como uma forma de resistência, um jogo de poderes: as condições 

de produção autorizavam o discurso científico, do qual o entrevistado se apropriou para, 

por meio da ironia, produzir a inversão de papéis, numa espécie de carnavalização 

(BAKTHIN, 1999). Deparamos também com alguns casos, nos quais os sujeitos de 

pesquisa advertiram sobre a necessidade de serem beneficiados financeiramente pela 

concessão da história de vida, como em uma relação custo/benefício, típica das relações 

capitalistas e, evidentemente, justificável num contexto social, que vive da prática da 

mendicância e das práticas assistencialistas.  Embora tenhamos descartado a 

participação desses sujeitos na pesquisa (por razões óbvias), consideramos relevante

mencionar o episódio porque propiciou o amadurecimento da coleta de dados. 

Nesse percurso, apesar de ter vivenciado experiências singulares, o 

aproveitamento das gravações foi quase nulo, o que determinou a mudança da 

abordagem: a escolha por trabalhar com relatos e não com questionários 

semiestruturados. Para superarmos essa resistência e assegurarmos o desenvolvimento 

da proposta, efetuamos um processo de aproximação efetivo, uma vez que, segundo 

                                               
6 Entrevista realizada no dia 30-06-2009.
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Malinowski (1990, p. 43), por meio desse contato natural, aprende-se a conhecer, a 

familiarizar-se com os costumes e crenças do sujeito da pesquisa. 

Assim, na segunda fase, a coleta de dados já não foi individual, mas sim, 

desenvolvida juntamente com um grupo religioso que entregava refeições, no período 

noturno, aos cidadãos de rua por toda a cidade 7. Nesse período, de julho de 2009 a 

agosto de 2009, a entrega de alimentos constituía-se em um agente “pacificador” que 

propiciou uma maior receptividade por parte dessa população em situação de rua, porém 

o projeto de entrega de alimentos foi interrompido. Nesse contexto, na terceira fase, 

desenvolvida de agosto de 2009 a junho de 2010, voltamos a abordá-los 

individualmente, de duas a três vezes por semana, também no período noturno. Essa 

fase ancorou-se na proposição de que, nesse período, a cidade mostra-se menos 

movimentada e propicia maior visibilidade dos cidadãos de rua. Além disso, a 

experiência possibilitou uma maior interação e maior acessibilidade, já que, à noite, a 

prática da mendicância e a busca por alimentos também é menos intensa. 

Nessa fase, abdicamos da aplicação de questionário e optamos pela coleta 

de relatos autobiográficos (histórias de vida). Apesar de alguns resultados positivos, 

durante essa aproximação individual havia sempre certo receio por parte desses sujeitos, 

tanto em relação a nossa presença, quanto em relação ao verdadeiro objetivo da 

pesquisa, o que dificultava os diálogos ou propiciava a construção de relatos truncados. 

Investigar suas histórias de vida representava uma exposição pessoal em que os 

cidadãos de rua buscavam esquivar-se por meio do silenciamento (ORLANDI, 2007).  

Os contatos estabelecidos, especialmente no período noturno e, 

esporadicamente, no período diurno, por meio de abordagens individuais à população 

em situação de rua, ao mesmo tempo em que serviram para a aproximação e a 

identificação dos pesquisados e dos lugares de pouso, acarretaram também um 

esmorecimento diante dos discursos evasivos, das atitudes arredias, além da 

perplexidade diante das situações extremas de condições de sobrevivência, dos estágios 

de bebedeira, dos distúrbios psicológicos e das diversas situações de tristeza e de 

comoção vivenciadas pelos cidadãos de rua cotidianamente.

                                               
7 Agradecemos a todos os integrantes do grupo da Igreja Nazareno de Três Lagoas, que viabilizaram os 
primeiros contatos com a população em situação de rua no início do trabalho. O grupo da Igreja do 
Nazareno de Três Lagoas desenvolveu no município um trabalho de entrega de alimentos direcionado à 
população em situação de rua, que consistia na entrega de refeições uma vez por semana no período 
noturno. 
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Percorridas as três fases experimentais, a quarta fase foi desenvolvida por 

meio de contatos diários, no período de julho a agosto de 2010, estabelecido por meio 

de uma iniciativa privada que serve refeições no horário do almoço à população em 

situação de rua e às famílias carentes. Nesse projeto, denominado S.O.S. Ser Humano8, 

os administradores nos (re)apresentaram aos frequentadores do local como 

estudante/pesquisadora, mas também como auxiliar do projeto, o que proporcionou uma 

maior confiabilidade, um clima de respeito e credibilidade perante essa população de 

rua, favorecendo maior receptividade e acesso constante a esses sujeitos e suas histórias. 

Ressaltamos, que nem todas as pessoas que frequentam esse projeto habitam as ruas, 

porém, como nossos sujeitos de pesquisa são pessoas em situação de rua, a abordagem 

restringiu-se àqueles que se auto-representavam como cidadãos de rua. Esclarecemos 

que percorrer essas diferentes etapas da pesquisa garantiu o amadurecimento da 

proposta e maior produtividade na coleta de dados. Importa reiterar que, em todas as 

fases, os entrevistados foram informados dos objetivos da pesquisa.

O período de coleta dos dados permitiu-nos vivenciar diferentes histórias e 

conhecer diferentes sujeitos que, de alguma forma, ora mais, ora menos intensa, nos 

permitiram conhecer uma realidade instigante e singular, passando por momentos 

desanimadores e também eufóricos. 

Esclarecemos que, após a abordagem de apresentação, as conversas foram 

iniciadas com a indagação: Você pode me contar a sua história de vida e, 

sequencialmente, os relatos foram norteados pelas três temáticas centrais: trabalho, 

família e dinheiro: Qual a sua opinião sobre a família?, Qual a sua opinião sobre o 

trabalho e Qual a sua opinião sobre o dinheiro? Nessa abordagem os diálogos, ora 

mais, ora menos fluentes, foram conduzidos conforme a abertura concedida pelo sujeito 

de pesquisa. Coletamos os relatos de aproximadamente vinte sujeitos nas ruas, praças, 

rodoviárias e locais de distribuição gratuita de alimento. No entanto, desse total de vinte 

sujeitos cerca de doze fizeram apenas alguns comentários com respostas curtas e/ou 

conversas informais, que não foram incluídas no córpus de análise. Por outro lado, os

seis relatos selecionados para análise, além de apresentarem as histórias de vida, 

compreendem as três temáticas centrais que norteiam o trabalho, de modo que foram 

                                               
8 Agradecemos ao Projeto S.O.S. Ser Humano, uma iniciativa privada, localizada à Rua Euridice Chagas 
Cruz, nº. 77, que distribui diariamente, de segunda a sexta, cerca de trinta refeições a população em 
situação de rua e às famílias carentes do município de Três Lagoas-MS.
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submetidos à transcrição grafemática e analisados sob a perspectiva da análise do 

discurso. 

Contudo, ressaltamos que apesar de limitarmos nosso córpus de análise a

seis sujeitos de pesquisa, todas as abordagens e contatos estabelecidos no decorrer da 

coleta de dados contribuíram diretamente para o amadurecimento da proposta e para a 

melhor compreensão dos sujeitos pesquisados e das condições de produção do discurso. 

Desenvolvemos a seguir um quadro com os principais dados dos seis sujeitos de 

pesquisa analisados:

Quadro I: Perfil dos entrevistados

Data da 
Entrevista

Local da Entrevista Sexo Idade Situação

27/07/2010 Projeto “S.O.S. Ser 

Humano”

Masculino (M1) 32 anos Morador de rua de Três 

Lagoas

16/07/2010 Projeto “S.O.S. Ser 

Humano”

Masculino (M2) 45 anos Morador de rua de Três 

Lagoas

27/07/2010 Projeto “S.O.S. Ser 

Humano”

Feminino (M3) 48 anos Migrante rural 

14/07/2010 Projeto “S.O.S. Ser 

Humano”

Feminino (M4) 24 anos Migrante do estado de 

São Paulo

27/07/2010 Projeto “S.O.S. Ser 

Humano”

Masculino (M5) 45 anos

Migrante das fazendas

15/04/2010 Praça Ramez Tebet Masculino (M6) 57 anos Morador de rua de Três 

Lagoas / carvoarias

Durante as fases da coleta de dados, os relatos foram paralelamente 

submetidos à transcrição grafemática, conforme as Normas de Transcrição dos Dados 
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Orais9 e, em seguida, efetuamos a seleção dos enunciados e o recorte discursivo, 

conforme os objetivos da proposta. Destacamos que os recortes discursivos são 

apresentados, no capítulo 3, sob a forma de sequências discursivas (doravante SD), 

acrescidas do número de quantificação (SD1); os sujeitos de pesquisa são identificados 

pela consoante (M) acrescida de um número de identificação (M1). Os itens destacados 

em negrito, em cada SD, identificam os enunciados a serem analisados.   

2.1.1 As condições de produção

Na perspectiva teórica da Análise do Discurso, de acordo com Orlandi 

(2003, p. 30), as condições de produção compreendem os sujeitos e a situação de 

enunciação, e correspondem ao contexto que engloba um determinado discurso. Neste 

caso, essas condições configuram-se na produção dos relatos da população em situação 

de rua na cidade de Três Lagoas-MS. Nesse sentido, as condições de produção podem 

ser consideradas em sentido estrito, o que corresponde ao contexto imediato, às 

circunstâncias da enunciação e, em sentido amplo, ao contexto sócio-histórico e 

ideológico.

As condições de produção trazem à tona no jogo discursivo, a necessidade e 

a possibilidade de observação dos interdiscursos, que nos remetem a uma memória 

discursiva, ou seja, ao “saber discursivo que torna possível todo dizer e que retorna sob 

a forma do pré-construído, o já-dito que está na base do dizível, sustentando cada 

tomada da palavra”, que permite identificar os discursos em sua historicidade, em sua 

significância (ORLANDI, 2002, p. 31-32).

Segundo Cardoso (2003, p. 39-41), “as ‘condições de produção’ do discurso

não devem ser entendidas apenas como sendo a situação empírica do discurso que está 

em jogo, mas também como sua representação no imaginário histórico-social”. Esse

discurso traz o posicionamento do sujeito, perpassado pelo local de produção do 

discurso e constituído pela formação discursiva na qual se inscreve, pois, nas palavras 

da autora, “aquele que fala o faz de um lugar determinado, que regula o seu dizer”. 

                                               
9 Disponível em: KOCH, I. G. V. Inter-ação pela linguagem. São Paulo: Contexto, 1992, extraído de 
CASTILHO & PRETI (1986), A linguagem Falada Culta na Cidade de São Paulo. vol. II – Diálogos 
entre dois informantes. São Paulo. T, A. Queiroz/EDUSP, p.9-10. 



37

O contexto histórico-social que perpassa a produção do discurso, bem como 

as formações discursivas nas quais o sujeito se inscreve, permitem que ele faça escolhas 

e se esquive dos possíveis sentidos negativos produzidos. Nessa busca pelo poder do 

discurso que o sujeito se desnuda, porquanto é o condicionamento da produção do 

discurso que possibilita a irrupção, o desenvolvimento e a existência de discursos 

determinados que possibilitam ao sujeito inscrever-se ideologicamente e inferir-se 

historicamente na ordem social. 

2.1.2 O contexto histórico de Três Lagoas-MS

A cidade de Três Lagoas-MS, conforme Mendonça (1991, p. 85), foi 

desmembrada do município de Santana do Paranaíba em 15 de junho de 1915, 

tornando-se o primeiro povoado no Estado de Mato Grosso. Edificou-se em decorrência 

da instalação da Estrada de Ferro Companhia da Noroeste, que, reconhecida como a 

primeira estação férrea mato-grossense, passou a ser “um elemento catalisador de 

produção”. Nesse contexto, os diversos povoados foram se constituindo ao longo da 

linha férrea e o impacto sobre a região foi imediato. Mediante o progresso, iniciou-se 

um processo de migração de profissionais de diversas áreas e paralelamente, um 

processo ocupação de terras:

Desta forma, no início do século, as terras livres de Três Lagoas 
converteram-se para alguns, no espaço de grandes domínios. Todos os outros, 
que chegaram ao mesmo tempo dos que se tornaram possuidores, ficaram 
privados além da terra, de moradia, alimentos e trabalhos condignos. 
Desprovidos de qualquer esperança de saírem de seus ranchos; homens do 
campo que continuaram labutando na roça ou servindo de peões, sem 
possibilidade de adquirirem sequer um retalho de terra. São seus herdeiros, 
hoje, os sem-terra, expulsos do solo que lavraram e amargaram, um trabalho 
que nada lhes devolveu. Correspondeu este o tempo em que o espaço indiviso 
tornou-se demarcada (MENDONÇA, 1991, p. 86-87).

Por meio das considerações de Mendonça, observamos que Três Lagoas, 

inicialmente identificada como “um espaço indiviso”, passou a ser ocupada pelos 

primeiros migrantes e reconhecida pela divisão das terras em latifúndios, sendo assim, 

restando aos demais o trabalho nas lavouras pelo mínimo necessário à sobrevivência, 

sem grandes direitos ou perspectivas.
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De acordo com Mendonça (1991, 84-85)10, originariamente, o processo de 

formação e constituição de Três Lagoas foi caracterizado por relações de poder 

coligadas primeiramente à concentração da terra. Esse processo de urbanização do 

município é perpassado por três acontecimentos: o primeiro representa a alteração da 

base econômica que, inicialmente, foi instituída basicamente na pecuária e, 

posteriormente, passou a coexistir com o comércio (MENDONÇA, 1991, p. 91); o 

segundo configura-se na instalação dos trabalhadores da construção da estrada de Ferro 

e da ponte sobre o Rio Paraná (MENDONÇA, 1991, p. 94), e, consequentemente, sua 

transformação em posto comercial entre o sertão e o eixo Rio-São Paulo; e, por fim, 

citamos o terceiro acontecimento que se define pela construção da Usina Hidrelétrica de 

Jupiá, entre os anos de 1961 e 1969, que promoveu a migração de em alto grau de 

trabalhadores e também um significativo impacto no crescimento urbano e no índice de 

violência.

No quadro inicial de desenvolvimento, a busca pela terra suscitou a 

migração de inúmeros trabalhadores de diversas regiões. Posteriormente, o progresso 

reproduziu o disparate entre o progresso e a “pobreza laboriosa”, de modo que dezenas 

de trabalhadores são enviados ao estado “sem recursos nem emprego”, denominados 

“desclassificados”11 e estigmatizados pela imprensa como “indesejáveis”, o que 

resultou, num primeiro momento, em um “sobressalto da comunidade, 66 mendigos 

para uma população citadina, que mal chegara a 4.000 habitantes” e, em seguida, em um 

processo de deportação (MENDONÇA, 1991, p. 173)

No período de 1964 a 1994, alguns projetos foram desenvolvidos com o 

intuito de modificar o panorama sociocultural que prevalecia no município:

Com base nessa estrutura baseada no latifúndio e em uma população rural 
empobrecida, foram pensados os projetos desenvolvimentistas para o Estado 
de Mato Grosso do Sul, tendo como proposta central promover um processo 
de industrialização acelerado, pois era necessário “transformar” essa 
realidade. Por intermédio desses projetos grandiosos, que visavam ao 
incentivo para programas de reflorestamento, constituiu-se o Maciço 
Florestal de Eucalipto no Estado de Mato Grosso do Sul. Tais programas 
objetivavam subsidiar a instalação de indústrias especializadas na produção 
de papel e de celulose (GIRÃO, 2003, p. 44).

                                               
10 A Prof. Drª. Nadir Domingues Mendonça foi docente pesquisadora do curso de História da 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
11 Os “desclassificados” correspondem àqueles “elementos desarticulados, rejeitados, estigmatizados. 
Ocupavam o lado sombrio no sistema social, que os criava e os rejeitava”. Neste grupo, encontram-se 
meretrizes, vagabundos, homossexuais, feiticeiras e macumbeiras. (MENDONÇA, 1991, p.173) 
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Segundo a autora, a política de incentivos fiscais possibilitou a formação de 

grandes “fazendas de árvores”, acentuando as problemáticas em relação à propriedade 

da terra. Posteriormente, o rompimento de algumas das expectativas ao entorno da 

política de desenvolvimento do governo federal, devido a não instalação de indústrias 

de celulose na cidade, terminou por derrubar o projeto inicial e deu origem à formação 

das carvoarias. A inauguração da atividade que era caracterizada como uma produção 

familiar, portanto, desenvolvida em pequena escala, tornou-se uma alternativa de 

retorno financeiro para os empresários do reflorestamento. (GIRÃO, 2003, p.44-45)

Nas palavras de Girão (2003, p. 46), o desenvolvimento da atividade 

carvoeira na microrregião de Três Lagoas “destacou-se não somente pelos fatores 

produtivos, mas também pelas precárias condições de trabalho mantidas nas 

carvoarias”. A partir do incentivo à atividade carvoeira, observou-se mais uma tentativa 

de transformação e progresso, mas, sem o planejamento adequado, o que prevaleceu foi 

a precarização das condições de trabalho. 

Nesse complexo panorama, Borges (2002, 31-33) traz à baila a questão da 

“peonagem”, definida como a relação de trabalho caracterizada por “contratos de 

empreita”, considerando sua inserção no mundo do trabalho e sua articulação com a 

violência, a partir das relações de exploração e expropriação. Nessa vertente, a autora 

trata a questão do “peão do trecho” definido como:

[...] aquele que roda, de um lugar para outro, em busca de trabalho, seja o que 
for, seja onde for. É, pois, aquele indivíduo que, na sua 
conformação/resistência, busca nas suas andanças, por vários lugares, de uma 
região para outra, por esse Brasil afora, um trabalho, uma forma de 
sobreviver (BORGES, 2001, p.39).

A “precarização” passa a ser o vocábulo que define as condições de trabalho 

no mundo da peonagem e, nesse contexto, Borges (2006, p. 204) alerta os perigos da 

precariedade das condições de trabalho, afirmando que “precarização e exclusão se 

articulam à violência, constituindo o legado perverso que o capitalismo tem deixado ao 

trabalhador”. Atualmente, em alguns casos, a figura do peão do trecho volta (ou 

permanece) ao cenário de Três Lagoas-MS e, por vezes, (con)funde-se à população em 

situação de rua.

A partir de 2007, passamos a vivenciar, no município, um intenso 

desenvolvimento industrial, fundado nas indústrias de transformação, nos ramos têxtil, 

metalurgia e celulose, motivados pelos benefícios fiscais e pela mão de obra barata. 
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Essas características promovem, no entanto, um cenário paradoxal entre os benefícios 

da industrialização e da globalização e as precariedades das bases salariais e das 

condições de infraestrutura do município. Nesse contexto, a geração de milhares de postos 

de trabalho formais trouxe melhorias e gera expectativas promissoras, pois, de acordo com 

pesquisa realizada pela FIEMS 12, o município de Três Lagoas é o segundo PIB do 

Estado de Mato Grosso do Sul: está atrás apenas da capital, Campo Grande, e assumirá 

o primeiro lugar em 2015. Esse crescimento desmesurado acarretou, todavia, a migração 

de inúmeros trabalhadores e de famílias inteiras, o que gerou um aumento excessivo da 

demanda no setor imobiliário e no número de famílias em situação de pobreza e em situação 

de rua. 

Esse contraste é afiançado pelas exigências do mercado de trabalho e,

paradoxalmente, pelo déficit de mão de obra qualificada, tendo em vista que os 

indivíduos sem a devida qualificação profissional acabam sendo excluídos do mercado 

de trabalho, cada vez mais concorrente. Parte dos indivíduos que migram para o 

município na esperança de conseguir emprego enfrentam inúmeras dificuldades. Sem 

recursos para se estabelecerem, e sem uma casa de apoio em que possam permanecer 

temporariamente, acabam por integrar a população de rua. Mesmo aqueles que 

conseguem o emprego enfrentam a baixa remuneração que impossibilita o atendimento 

de suas necessidades básicas e promove a busca pelas políticas assistenciais do 

município (desenvolvidas nos itens 2.5.2 e 2.5.3). E, estas, sendo insuficientes, 

terminam por contemplar a precariedade da sobrevivência13, fato que podemos confirmar

nas afirmações da então secretária da Assistência Social, Altamira de Oliveira Campos, 

em entrevista concedida ao Perfil News:  

Estamos vendo famílias inteiras chegando na cidade e não encontram 
emprego e ficam perambulando pela cidade [...] Temos na Secretaria um 
local para que o andarilho tome banho e se alimente. Não é um local ideal, 
por isso precisamos desse albergue (PERFIL NEWS, 12-07-2007). 

                                               
12 Assessoria de Comunicação. PIB Industrial de Três Lagoas é o 2° de MS. Administração Municipal de 
Três Lagoas, 14/05/2008. Disponível em: http://www.treslagoas.ms.gov.br/noticias/?id=2192. Acesso em: 
10/10/2010.
13 Esclarecemos que essas informações são produzidas a partir de pequenas reportagens e dos contatos 
efetivos com os órgãos que atendem à população em situação de rua do município, dentre elas o CREAS, 
o Albergue Padre Sanchez Sanchez e a Vila Vicentina. Até o momento da produção da dissertação, o 
município não apresenta nenhuma publicação ou pesquisa estatística que englobe tais aspectos. 
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A entrevista concedida ao Jornal do Povo14 pela secretária da Assistência 

Social, Maria Lúcia Firmino, ratifica as afirmações até então apresentadas:

Depois do conhecido “boom” econômico, o Município foi incluído de vez no 
cenário nacional como uma cidade em prosperidade. Porém, com isto, acaba 
atraindo migrantes em busca de melhores condições de vida, mas nem 
sempre o sonho se concretiza. “Hoje, Três Lagoas está em expansão e isto 
não vai mudar. Uma indústria atrai a outra e assim vai, não há volta. Com 
isto, muitas pessoas vêem a cidade como uma chance de emprego, de 
melhoria de vida, mas nem sempre conseguem” 15(JORNAL DO POVO, 11-
03-2009).

Dessa maneira, o mercado de trabalho no município de Três Lagoas, apesar 

de apresentar um crescimento profuso, exige a capacitação dos profissionais e termina 

por excluir aqueles sujeitos que apresentam um currículo profissional limitado, 

especialmente nos casos daqueles que ficam restritos à prática da “peonagem”, dos 

trabalhos em fazendas e carvoarias.  

2.2 O espaço-rua e seus habitantes

De acordo com uma pesquisa nacional censitária e por amostragem, feita 

pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, existe, atualmente, um 

contingente populacional que atinge aproximadamente 50 mil pessoas, considerando 

apenas as capitais de estado e cidades com mais de 300 mil habitantes (BRASIL, 2008, 

p. 9). Nômades, indigentes, pedintes, vagabundos, mendigos são denominações 

continuamente promulgadas, que, ao longo da história, concedem à população em 

situação de rua uma imagem estigmatizada negativamente. 

Além dessas designações pejorativas, de acordo com Magni (1994, p. 8), 

alguns termos relacionados à denominação da população em situação de rua, por serem, 

supostamente, menos moralizantes, como SDF (sem domicílio específico), “sem teto”, 

ou “sem-abrigo”, acabam por identificar esse grupo populacional a partir de algo 

                                               
14 Conforme definição encontrada na página virtual do Jornal do Povo de Três Lagoas, Estado de Mato 
Grosso do Sul, “este circula há sessenta anos e foi fundado em 15 de junho de 1949 com a finalidade de 
defender a democracia e as liberdades públicas, além de se constituir em meio de divulgação dos 
reclamos e aspirações da cidade e região”.
15 O uso das aspas marca o discurso direto da secretária Maria Lucia Firmino. 
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exterior, que significa a ausência ou a carência da residência, instituída como valor 

social básico.

Esse grupo de cidadãos que vivenciam a vida nas ruas, é definido pelas 

políticas socioassistencias como:

[...] o grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza 
extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência 
de moradia convencional regular, e que utiliza os logradouros públicos e as 
áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária 
ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite 
temporário ou como moradia provisória. 

Nesse contexto, adotamos a definição das políticas assistencialistas, bem 

como o uso do termo “população em situação de rua” e “sujeitos de rua”, pois 

entendemos que apesar de denotar o habitar nas ruas, concede a esses indivíduos a 

possibilidade de transformação.

A população em situação de rua encontra, no espaço-rua, um local de 

sociabilidade que pode prover a subsistência e, dessa maneira, converte o espaço-

público em privado. Essa mobilidade e capacidade de transformação ratificam o fato de 

que a população de rua resiste e, nesse espaço, subverte a “moral” hegemônica:

[...] a mobilidade, que caracteriza esta forma de vida, leva à subversão da 
ordem espacial sedentária, na medida em que os nômades não se fixam na 
periferia (área destinada aos grupos subalternos) e utilizam-se livremente dos 
espaços públicos, neles improvisando espaços domésticos (MAGNI, 1994, p. 
178).

No contexto de rupturas, mediante a impossibilidade de permanecer junto ao 

grupo familiar e sem um respaldo econômico-financeiro para assegurar uma 

sobrevivência digna, a rua representa a possibilidade de sobrevivência. Conforme 

Magni (1994, p. 58-59), “a rua representa para esse grupo populacional uma ‘opção’ 

possível para viver. No entanto, é imprescindível que se entenda esta ‘opção’ mediante 

as restritas alternativas”. De acordo com a autora, os nômades urbanos exploram as 

opções alternativas encontradas na riqueza do meio urbano, as quais fogem às malhas da 

estrutura social.

Para Vieira et. all (1992, p. 93), a rua pode se constituir num abrigo para os 

que sem recurso dormem circunstancialmente sob viadutos, marquises ou bancos de 
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jardim, ou pode constituir-se em um modo de vida para os que já encontram na rua o 

seu habitat e que estabelecem com ela uma complexa rede de relações. Nesse sentido, o 

autor estabelece a possibilidade de identificar situações diferentes em relação à 

permanência na rua, que divide-se entre ficar na rua (circunstancialmente); estar na rua

(recentemente) e ser de rua (permanentemente), e o que diferencia essas situações é o 

grau de inserção no mundo da rua.

Ao elaborar um quadro de análise para identificação das situações em 

relação à permanência na rua, Vieira et. all (1992, p. 94-95) estabelece que:

 ficar na rua configura um estado circunstancial de precariedade, fruto de 

desemprego, no qual as pessoas sentem-se desvalorizadas e demonstram 

medo de dormir nas ruas e buscam rapidamente uma outra alternativa

para esquivar-se dessa situação vulnerável. Esses sujeitos rejeitam a 

identificação com o morador de rua e tem como grupo de referência 

companheiros de trabalho e parentes;

 estar na rua expressa a situação daqueles que adotam a rua como local 

de pernoite já não a consideram ameaçadora e passam a estabelecer 

relações com as pessoas de rua e a conhecer novas alternativas de 

sobrevivência, como a realização de pequenas tarefas com algum 

rendimento e a convivência nos lugares de distribuição de comida 

gratuita. Nesse caso, os sujeitos tentam se diferenciar dos sujeitos de rua 

apresentando-se como trabalhadores desempregados;

 ser da rua corresponde que a proporção de tempo na rua é elevada e o 

indivíduo vem sofrendo um processo de depauperamento físico e mental 

em função da má alimentação, precárias condições de higiene e pelo uso 

constante de álcool. Esses sujeitos estão expostos a todo tipo de violência 

e a rua ganha cada vez mais importância sendo reconhecida como o 

espaço de relações pessoais, de trabalho e de obtenção de recursos.

Essa divisão entre estar/ficar e ser da rua emerge na análise dos relatos a 

partir das representações construídas por esses sujeitos e das relações de pertencimento 

estabelecidas entre esses sujeitos e o espaço rua em que sobrevivem e que transformam 

em privado. 

Na geografia urbana de Três Lagoas os pontos de maior movimentação da 

população em situação de rua concentram-se nas áreas centrais, no ponto turístico 
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Figura 1: Espacialização dos locais de pouso e casas de apoio

Fonte: Sossoloti, Flávio Paes. 

No que se refere aos migrantes das fazendas, durante a abordagem 

tornaram-se frequentes enunciados como: 

renovar meus documentos e ele me deixou aqui

meu patrão e ele voltou pra fazend

um posicionamento em relação aos trabalhadores rurais: o uso dos verbos “esquecer” e 

“deixar”, marcam a omissão dos patrões para com os trabalhadores, que, sem respaldo, 

dormem nas ruas até conseguirem reto

rapidamente. 

Num primeiro momento, esses discursos, causaram estranhamento e mesmo 

indignação, todavia, à medida que a pesquisa foi progredindo e alguns contatos foram 

estabelecidos repetidamente, notamos que esse 

(Lagoa Maior), nos postos de abastecimento de combustível e terminal r

conforme podemos observar no mapa (Figura 1) desenvolvido pela Prefeitura Municipal 

Figura 1: Espacialização dos locais de pouso e casas de apoio.

Flávio Paes. et all. (2009, p. 5)

No que se refere aos migrantes das fazendas, durante a abordagem 

se frequentes enunciados como: vim pra cidade com o meu patrão pra 

renovar meus documentos e ele me deixou aqui, vim pra cidade fazer compras com o 

meu patrão e ele voltou pra fazenda e me esqueceu aqui. Essas respostas representam 

um posicionamento em relação aos trabalhadores rurais: o uso dos verbos “esquecer” e 

“deixar”, marcam a omissão dos patrões para com os trabalhadores, que, sem respaldo, 

dormem nas ruas até conseguirem retornar à origem, o que nem sempre acontece 

Num primeiro momento, esses discursos, causaram estranhamento e mesmo 

indignação, todavia, à medida que a pesquisa foi progredindo e alguns contatos foram 

estabelecidos repetidamente, notamos que esse discurso era uma constante, mas que 
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(Lagoa Maior), nos postos de abastecimento de combustível e terminal rodoviário, 

conforme podemos observar no mapa (Figura 1) desenvolvido pela Prefeitura Municipal 

No que se refere aos migrantes das fazendas, durante a abordagem 

vim pra cidade com o meu patrão pra 

vim pra cidade fazer compras com o 

. Essas respostas representam 

um posicionamento em relação aos trabalhadores rurais: o uso dos verbos “esquecer” e 

“deixar”, marcam a omissão dos patrões para com os trabalhadores, que, sem respaldo, 

rnar à origem, o que nem sempre acontece 

Num primeiro momento, esses discursos, causaram estranhamento e mesmo 

indignação, todavia, à medida que a pesquisa foi progredindo e alguns contatos foram 

discurso era uma constante, mas que 
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nem sempre correspondiam a uma realidade. Conforme os contatos avançaram, os 

discursos revelavam um contexto que desconstruía a afirmação inicial, de abandono. 

Apontamos que a recorrência desse discurso provém do fato de que o contexto de Três 

Lagoas autoriza esse discurso de abandono, uma vez que as relações de trabalho, que 

originaram o município são marcadas pela precarização das condições de trabalho, 

especialmente nas carvoarias e fazendas. Nesse contexto, dizer que foi “abandonado” 

alforria o sujeito de conceder maiores explicações.

Não obstante, dormir nas ruas nem sempre é a única alternativa desses 

sujeitos. Durante uma abordagem, na segunda fase da coleta de dados (confira maiores 

detalhes no item 2.4, a seguir), deparamos com um casal que, em um primeiro momento 

afirmava nóis precisa volta pra fazenda, mas, posteriormente, informaram que o 

contrato de trabalho havia terminado e, por isso, estavam em Três Lagoas 

desamparados. De acordo com os dizeres deles, o sujeito possuía nove irmãos residentes 

no município, mas, entre procurar um deles e dormir nas ruas, prevalecia a segunda 

opção16. Ao ser questionado sobre sua família, o sujeito afirmou: nóis somo em nove 

irmão homi... mas não passa nenhum pra ajudar a gente.

2.3 Cidadania, trabalho e exclusão social

Nas palavras de Manzini Covre (2002, p. 08), a noção de cidadania na 

prática, vai além do ato de votar e deve vir acompanhada de determinadas condições de 

nível econômico, político, social e cultural.

A premissa básica da cidadania é a de que todos os homens são iguais 

(ainda que perante a lei), sem discriminação de raça, credo ou cor. Essa noção de 

cidadania, descrita, segundo Manzini Covre (2002, p. 9), na Carta de Direitos das 

Organizações Unidas (ONU), de 1948, “é uma arma na mão de todos os cidadãos, que 

devem saber usá-la para encaminhar e conquistar propostas mais igualitárias”, pois

                                               
16 Uma agravante, neste caso, é a violência. Esse casal foi agredido na Circular da Lagoa Maior por um 
grupo de jovens que tentaram roubar suas malas. O senhor estava todo machucado e a esposa grávida de 
três meses.  Naquele contexto não os pesquisamos; apenas informamos sobre nossos objetivos e 
questionamos os motivos da presença deles na rua, durante o percurso em direção ao posto de Pronto 
Atendimento (PAB), local em que foram atendidos para tratamento dos ferimentos oriundos da agressão.
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Só existe cidadania se houver a prática da reivindicação, da apropriação de 
espaços, da pugna para fazer valer os direitos do cidadão. Neste sentido, a 
prática da cidadania pode ser a estratégia, por excelência, para uma sociedade 
melhor. Mas o primeiro pressuposto dessa prática é que esteja assegurado o 
direito de reivindicar os direitos [...] (MANZINI COVRE, 2002, p.10).

Nessa perspectiva, cidadania não existe em qualquer lugar e não se dá de 

forma voluntária, pois o direito de reivindicar deve ser/estar assegurado para que essa 

cidadania possa sobrevir de forma igualitária a todos os indivíduos. 

A noção de cidadania proposta pelo autor está dividida em três níveis: civil, 

social e político. O primeiro corresponde ao direito de dispor sobre o próprio corpo; o 

segundo, ao atendimento das necessidades básicas; e o terceiro diz respeito ao direito de 

livre expressão de pensamento e prática política. Originado na saída do imobilismo da 

sociedade feudal e constituída antes mesmo da noção de nação, o conceito de cidadania 

surge em meio ao processo de exploração e dominação do capital:

Com a ascensão da burguesia, o surgimento das cidades e da vida urbana, 
despontam os cidadãos que trabalham, fazem comércio, desenvolvem o 
sistema fabril e administram a coisa pública em termos de direitos e deveres
– resultado de um longo processo de oposição ao imobilismo e dogmatismo 
da igreja e da sociedade feudal (MANZINI COVRE, 2002, p.21-22).

Nessa perspectiva, a valorização do trabalho, conforme Manzini Covre

(2002, p. 22) é a primeira baliza para a existência de cidadania, que é “uma categoria 

burguesa no sentido estrito” e que

[...] pode ser elaborada, apropriada e utilizada pelos trabalhadores, como o foi 
pela burguesia revolucionária e, depois, pela burguesia dominante no sentido 
que lhe conveio, e novamente reedificada em nosso século pelos capitalistas 
tecnocratas. [...] Os trabalhadores devem estar atentos ao papel que podem 
desempenhar em todos esses poderes, para melhor construir a cidadania e 
estendê-la a todos os níveis possíveis (MANZINI COVRE, 2002, p. 30-31).

O autor traça o papel fundamental do trabalhador no desenvolvimento da 

cidadania diante da ascensão da burguesia e da intensificação da exploração pelo

sistema capitalista. Manzini Covre (2002, p.31) ressalta, no entanto, a necessidade de 

“controlar e criticar essa face de categoria burguesa, para que exista a cidadania 

efetiva”.
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Ao relacionar as práticas de consumo à constituição de novas formas de ser 

cidadão, Canclini (2008, p. 47), conclui que a cidadania também está direcionada às 

práticas de consumo, visto que, “em contraste a noção jurídica de cidadania” 

“desenvolvem-se formas bem heterogêneas de pertencimento, cujas redes se entrelaçam 

com as de consumo”. De acordo com o autor, ao consumir estamos constituindo uma 

nova maneira de ser cidadão:

A aproximação à cidadania, à comunicação de massa, consumo, entre outros 
fins, tem de reconhecer estes novos cenários de constituição do público e 
mostrar que, para se viver em sociedades democráticas, é indispensável 
admitir que o mercado de opiniões cidadãs inclui tanta variedade e 
dissonância quanto o mercado da moda e do entretenimento. Lembrar que 
nós cidadãos também somos consumidores leva a descobrir na diversificação 
dos gostos uma das bases estéticas que justificam a concepção democrática 
da cidadania (CANCLINI, 2008, p. 45)

2.4 O papel das instituições:

2.4.1 A estrutura familiar

A família é uma instituição histórico-social que atualmente está em plena 

mutação, cada vez mais heterogênea e multifacetada. 17 Nesse direcionamento, a família 

deixa de ser “conceitualizada como o paradigma de um vigor divino ou do Estado”, 

conforme Roudinesco (2003, p. 20), e assume os aspectos de “desordem familiar”:

A família autoritária de outrora, triunfal, ou melancólica, sucedeu a família 
mutilada de hoje, feita de feridas intimas, de violências silenciosas, de 
lembranças recalcadas. Ao perder sua auréola de virtude-do-pai, que a 
dominava, forneceu então a imagem invertida de si mesmo, deixando 
transparecer um descentrado, autobiográfico, individualizado, cuja grande 
fratura a Psicanálise tentará assumir durante todo o século XX.
(ROUDINESCO, 2003, p. 21):

É como fruto e fonte dessa “família mutilada” que o sujeito de pesquisa 

emerge no âmbito das ruas, num movimento deflagrado pelo alargamento dos laços 

sociais e exaurido pelas lembranças laboriosas. De acordo com a autora, três grandes 

                                               
17Reflexões estabelecidas a partir da palestra: “A invenção do contemporâneo – O diagnóstico de 
Zygmunt Bauman para a pós-modernidade” – mostrada pela psicanalista e professora Katherine Votlai, 
no programa Café Filosófico, na TV Cultura. Disponível em: 
http://www.youtube.com/watch?v=jSrNSn0gurA.  Acesso em: 20 de Fevereiro de 2011.
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períodos definem a evolução familiar: de modo que a família pós-moderna deixa de ser 

a família tradicional, subjugada à figura do pai-rei, desfaz-se da noção de família 

ocidental moderna, baseada na fidelidade, no amor romântico, e passa a existir sobre a 

valorização da vida privada, causando o esmorecimento da suposta solidez familiar.

De acordo com Castells (1999, p. 417), a “contestação do patriarcalismo e a 

crise da família patriarcal perturbam a sequência ordenada de transmissão de códigos 

culturais de geração em geração e abalam os alicerces da segurança pessoal, obrigando 

homens, mulheres e crianças a encontrar novas formar de viver”.

No âmbito socioassistencial, a noção de família também reflete essa 

fragmentação e heterogeneidade, pois, segundo o Plano Nacional de Promoção, 

Proteção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e 

Comunitária (BRASIL, 2006, p.31) 18 e a Política Nacional de Inclusão da população 

em situação de rua (BRASIL, 2008, p.8) 19:

[...] a família nuclear tradicional, herança da família patriarcal 
brasileira, deixa de ser o modelo hegemônico e outras formas de 
organização familiar, inclusive com expressão histórica, passam a ser 
reconhecidas, evidenciando que a família não é estática e que suas 
funções de proteção e socialização podem ser exercidas nos mais 
diversos arranjos familiares e contextos socioculturais, refutando-se, 
assim, qualquer ideia preconcebida de modelo familiar normal. 

Nesses termos, a individualidade do sujeito e do grupo familiar está 

continuamente preservada: e a família deixa de ser o modelo hegemônico, porém as 

funções de socialização e proteção continuam a existir.

Os relatos que constituem o córpus desta pesquisa desvelam um desejo de 

integração em um modelo de família tradicional, um retorno ao convívio familiar 

harmonioso, protetor, provedor e socializador. 

“a liberação com relação à família leva ao confronto do eu com a opressão 
infligida a si próprio. A fuga em direção a uma sociedade aberta e em rede 
levará à ansiedade individual e à violência social, até que novas formas de 
coexistência e responsabilidade compartilhada sejam encontradas, unindo 
homens, mulheres e crianças na família reconstruída, isto é, família formada 
em condições de igualdade (CALTELLS, 1999, p.27).

                                               
18

Brasil. Presidência da República. Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de 
Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos. Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Direitos Humanos. – Brasília-
DF: Conanda, 2006.
19BRASIL. Política Nacional para Inclusão Social da População em situação de rua. Governo Federal. 
Brasília/DF. Maio de 2008. Disponível em: 
http://www2.mp.pr.gov.br/direitoshumanos/docs/isad/prua/publ02.pdf. Acesso em: 04 de Abril de 2010.
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A instituição família tem sido revista e reorganizada e ainda sofrerá diversas 

mutações segundo as exigências da vida moderna. No entanto, esse processo de gera 

indivíduos fragmentados por perdas, angustiados e desejosos por uma estabilidade 

familiar que foge à própria realidade.

2.4.2 Centro de Referência Especializada da Assistência Social -
CREAS

Os serviços socioassitenciais são organizados por níveis de complexidade 

do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 20, dividindo-se em Proteção Social 

Básica e Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade. Nesse contexto, 

conforme a Resolução n.° 109, de 11 de Novembro de 2009, que aprovou a tipificação 

nacional de serviços socioassistenciais, o atendimento à família e indivíduos que 

vivenciam violações de direitos por ocorrência de situação de rua e mendicância, entre 

outros, enquadra-se no serviço assistencial de média complexidade, cuja unidade de 

atendimento centraliza-se no Centro de Referência Especializada da Assistência Social 

(CREAS).

O serviço ofertado sob a denominação “Serviço Especializado para Pessoas 

em Situação de Rua” é direcionado às pessoas que utilizam as ruas como espaço de 

moradia ou sobrevivência e “tem a finalidade de garantir atendimento e atividades 

direcionadas para o desenvolvimento de sociabilidades, na perspectiva de 

fortalecimento de vínculos interpessoais e/ou familiares que oportunizem a construção 

de novos projetos de vida” (BRASIL, 2009, p. 27). 

Além desses propósitos, o trabalho desenvolvido pelo CREAS, que também 

engloba a população em situação de rua, denomina-se “serviço especializado em 

abordagem social”. Esse trabalho de abordagem social e de busca ativa consiste na 

identificação de territórios e de indivíduos em situação de rua e, ainda, trabalho infantil 

e exploração sexual, dentro do município. Dentre outras atividades, a unidade de Três 

Lagoas procura identificar e fortalecer os vínculos entre as pessoas em situação de rua e 

                                               
20 O Sistema Único da Assistência Social (SUAS), cujo modelo de gestão é descentralizado e 
participativo, constitui-se na regulação e organização, em todo o território nacional, das ações 
socioassitenciais (BRASIL, 2005, p. 39).
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seus familiares, além de encaminhá-los aos demais serviços socioassitenciais, de acordo 

com, as necessidades de cada indivíduo.

2.4.3 Albergue Municipal Padre Sanchez e Sanchez

O município de Três Lagoas não possuía, no início desta pesquisa, nenhuma 

unidade de albergue, pois a anterior havia sido desativada há cerca de vinte e cinco 

anos. O recente Albergue Municipal Padre Sanchez e Sanchez, inaugurado em março de 

2009, com capacidade para abrigar 34 (trinta e quatro) pessoas é fruto do 

desenvolvimento econômico de Três Lagoas, no entanto, o público alvo da unidade 

restringe-se à população migrante, conforme afirma a secretaria Maria Lúcia Firmino, 

durante uma entrevista:

É importante que todos saibam que o Albergue é um local de passagem, 
destinados aqueles que, por exemplo, foram roubados, ou migrantes que 
chegaram a Três lagoas em busca de melhores condições de vida, e por vários 
motivos, não conseguiram, e não para a população de rua (JORNAL DO 
POVO, 11/03/2009).

A construção do Albergue como fruto do “boom econômico” ratifica os 

pressupostos que ancoram esta pesquisa, todavia, ao direcionar as atividades à

população migrante, a política assistencialista desampara ou ampara parcialmente a 

população de rua de Três Lagoas. Ainda que as políticas assistencialistas visem à 

inclusão, elas também constroem operações de exclusão. Ao integrar o migrante e 

obstar a população de rua, a política assistencialista praticada no município termina por 

assinalar a exclusão, porquanto àquele a quem deveria garantir a inclusão acaba por 

proclamar a exceção.

De acordo com o Regimento Interno do Albergue:

Art. 2° - Objetivo: Apoiar pessoas que em situação de vulnerabilidade social 
em Três Lagoas/MS: migrante sem referencia, pessoa em situação de rua, 
pessoa impedida de permanência na moradia habitual por situações de 
acidentes e pessoas em trânsito, através de acolhida circinstancial, 
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possibilitando o resgate da auto-estima, garantia de direitos, reintegração 
familiar e inclusão social (PREFEITURA, 2009, p. 01).

Em pessoa em situação de rua, não se especifica que as garantias não se 

estendem à população de rua que possui contexto familiar no município, o que 

confronta a fala da Secretária, que ressalta a especificidade do atendimento oferecido.

De acordo com o Regimento Interno, o período de permanência na unidade 

do Albergue estende-se por, no máximo, cinco dias, com raras exceções, que devem ser 

destinados à procura de trabalho. Pelos dizeres da população em situação de rua

entrevistada esse período, mostra-se na maioria das vezes insuficiente, o que conduz

esses migrantes à vivência nas ruas. Constata-se que as limitações do atendimento e as 

rígidas regras estabelecidas no Albergue, dificultam o estabelecimento e fortalecimento 

da população migrante no município, ainda que a meta inscrita no documento (e na 

Política) seja de inclusão.

Nos dizeres produzidos pela população de rua do município, durante a 

coleta de dados, os procedimentos de triagem, que exigem o fornecimento de 

informações pessoais aliados aos horários inflexíveis pré-estabelecidos e às normas 

internas, configuram-se como uma forma de controle, da qual eles procuram se esquivar

a todo momento. Em face do exposto, analisar os enunciados e as formações discursivas 

que constituem os discursos dos cidadãos de rua é fundamental para compreender as 

relações de poder e resistência que perpassam esses sujeitos, bem como observar as 

representações por eles estabelecidas acerca dos conceitos de “família”, “trabalho”, 

“dinheiro. Passemos ao capítulo III, iniciando pelos relatos que tratam sobre os 

cuidados com o corpo para manutenção da vida mediante a situação de rua.
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CAPÍTULO III

O ENTRE-LUGAR DOS SUJEITOS

Este capítulo III engloba as análises dos relatos da população em situação de 

rua e está dividido em quatro tópicos de análise. No primeiro tópico, 3.1. Cuidado de si

analisamos excertos que destacam a necessidade dos cuidados com o corpo para 

manutenção da vida. No segundo item, 3.2. Poder e resistência tratamos sobre relações 

de poder enquanto relações de força e de resistência. Já o terceiro item, 3.3 Formação 

Discursiva: convergências e divergências apresenta três subdivisões que tratam, 

respectivamente, sobre a formação discursiva familiar, trabalhista e capitalista com o 

intuito de apresentar as representações construídas pelos sujeitos de rua. Por fim, o 

quarto item, 3.4 Culpabilização de si e do outro aborda os motivos que favoreceram ou 

determinaram a ida desses sujeitos para a rua.

3.1 Cuidado de si

O “cuidado de si” definido por Foucault (1998, p. 155) corresponde às

condições de que o indivíduo de ter e as atividades que deve desenvolver para “ter um 

corpo, condições de existência, probabilidade de vida, saúde individual e coletiva”. 

Nesse sentido, o filósofo desenvolve a questão dos códigos de comportamento e as 

formas de subjetivação, concebendo a noção do “cuidado de si” como o conjunto de 

técnicas que o indivíduo pratica, adota ou a que resiste para governar a si mesmo e aos 

outros.

A transcrição a seguir corresponde à SD 01, de M3: 

SD 01: A minha história de vida é eu tô na rua... eu não tenho casa sabe. Tá 
eu o meu esposo desempregado... nóis tá precisando de uma chácara uma 
fazenda pra gente ir embora... você entendeu? Pra trabalhar... pra mim ter 
minhas coisinhas cuidar da minha casa21... o pouco que tem mais é meu 
[...] Eu tô na rua. Nós tá dormindo numa casa ali só que é da imobiliária... o 
dono nem sabe que nós tá dormindo lá. Eu vou ficar na rua? Eu tomo banho 
lá... ontem eu ganhei uns três sabonetes da mulher. Eu falei: “Dona... eu tô 

                                               
21 Informamos que os grifos são de nossa autoria com o objetivo de destacar os enunciados que estão 
sendo analisados.
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fedendo dona... nem eu tô suportando o meu cheiro... tá forte eu tô 
fedendo... eu precisava de um sabão pra eu tomar um banho”. Ela me 
deu uns três sabonetes... tá aqui na minha bolsa eu não minto não. Dona 
nós tá dormindo escondido na casa... de dia não pode ir lá... eu tenho fogão... 
eu tenho bujão... eu tenho panela... eu tenho a minha cama... eu tenho 
coberta[...] Tá tudo esparramado... um pouco tá na casa do meu filho... 
debaixo de lona jogado para o lado de fora. Um pouco tá na casa de um 
senhor que a gente conhece. Tá tudo jogado as minhas coisas dona. Perdi 
tudo tudo tudo que eu tinha eu perdi. (M3)22

SD 02: É difícil... como que eu vou arrumar um serviço se eu não tenho 
onde tomar banho... se eu não tenho onde fazer uma comida pra mim... 
eu não tenho aonde ponha as minhas coisas... na rua aí como é que eu faço 
dona? não tem condições dona... eu precisava pelo menos de um albergue
eu precisava que arrumasse pra mim ponhá as minhas coisinha que tá tudo 
jogado e eu aceitaria o emprego. (M3)

A ausência do trabalho configura-se, neste caso, como principal fator que 

determinou a migração desse casal para a cidade e, concomitantemente, devido a falta 

de recursos financeiros, a ida desses sujeitos para a rua. Nesse contexto, M3 ressalta a 

necessidade de retornar às origens, de voltar ao trabalho no campo, nas fazendas, uma 

vez que, no inconsciente dessa cidadã a possibilidade de reestruturação está associada à 

vida rural e o ato de trabalhar é a condição primária para manutenção da vida. 

Observamos que a cidadã constrói um paradoxo a partir da oposição entre 

os verbos estar e ficar. A partir do uso do verbo estar no presente do Indicativo, M3 

confirma que sua atual condição de vida é estar na rua, porém o uso desse verbo 

legitima que, no imaginário desse sujeito, a situação de rua representa algo transitório. 

Na sequência de sua fala, a indagação Eu vou ficar na rua? emerge como tentativa de 

justificar porque o sujeito ocupou a casa em questão. Assim, ao utilizar o verbo ficar,

que denota o sentido de permanência M3 desestabiliza a afirmação inicial Eu tô na rua, 

que a assegurava como integrante do grupo de sujeitos de rua, deslocando o sentido para 

sua não identificação com os outros. Apontamos que esse antagonismo ocorre tanto pela 

ânsia do sujeito justificar o fato de ela e seu marido terem invadido a casa, como pela 

reluta que os “sujeitos de rua flutuantes”, ou seja, aqueles que se encontram em situação 

de rua por curtos períodos, mesmo que reincidentes23, tem em assumir esta condição. 

                                               
22 O excerto 03 corresponde ao relato de um sujeito de rua, do sexo feminino, com 48 anos, migrante das 
fazendas da região, que, acompanhada de seu marido, segue perambulando pela cidade no período diurno 
e, no período noturno, recorre a uma casa desabitada, que está sob os cuidados de uma imobiliária do 
município, para se abrigar.
23 Reincidentes porque não ocorrem isoladamente. Em diversos casos, em diferentes momentos do ano, 
encontramos os mesmos sujeitos de ruas migrantes dormindo nas ruas.  
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O uso dêitico espacial ali nos permite compreender que a casa mencionada 

por M3 encontra-se em um lugar distinto daquele em que se dá a enunciação, assim 

como o uso do dêitico lá indica um local diferente (FIORIN, 1996, p. 263). A habitação 

à qual o sujeito faz menção parece atender a algumas de suas necessidades básicas, 

como dormir e tomar banho, contudo observamos que, mesmo assim, esse sujeito passa 

por situações constrangedoras. 

Para trazer a tona às dificuldades encontradas para atender às necessidades 

básicas de higiene, esse sujeito de rua volta o olhar para si e constrói uma representação 

de si ao (re)pronunciar o diálogo no qual M3 descreve a sujeira na qual se encontrava no 

dia anterior. Ao (re)proferir o discurso M3 desvela que permanecer suja, exalando fortes 

odores, não constituí uma marca de sua identidade, mas uma condição transitória. A

presença do verbo feder no gerúndio vem assinalar o sentido de sujeira e, dessa maneira, 

M3 subjetiva a própria realidade e a da maioria dos sujeitos de rua, que, sem um 

ambiente adequado que possa suprir suas necessidades básicas de higiene corporal, 

seguem pelas ruas fedendo, reforçando o estigma, trazendo na pele as marcas da 

exclusão.

Na esteira de Foucault (2006a, p.269) cuidar de si é se munir dessas 

verdades, relacionando a ética ao jogo da verdade, “essas produções de verdades não 

podem ser dissociadas do poder e dos mecanismos de poder, [...] porque esses 

mecanismos de poder tornam possíveis, induzem essas produções de verdades, e porque 

essas produções de verdade têm [...] efeitos de poder que nos unem, nos atam”.

Nesse sentido, destacamos o “cuidado de si” de Foucault (1998, p. 155): “o 

homem ocidental, aprende pouco a pouco o que é ser uma espécie viva num mundo 

vivo, ter um corpo, condições de existência, probabilidade de vida, saúde individual e 

coletiva”. O filósofo desenvolve a questão dos códigos de comportamento e as formas 

de subjetivação, concebendo a noção do “cuidado de si” como o conjunto de técnicas 

que o indivíduo pratica, adota ou a que resiste para governar a si mesmo e aos outros.

Assim, trazemos à baila os postulados de Foucault (2006c, p. 198), acerca 

das práticas individuais, que configuram um controle sobre si mesmo, como “artes de 

existências”: 

Estas devem ser entendidas como práticas racionais e voluntárias pelas 
quais os homens não apenas determinam para si mesmos regras de 
conduta, como também buscam transformar-se, modificar-se em seu 
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ser singular, e fazer de sua vida a obra que seja portadora de certos 
valores estéticos e que corresponda a certos critérios de estilo.

24

No relato de SD1, as assertivas eu precisava e ela me deu demonstram que 

esse sujeito de rua é adepto da prática da mendicância, marcada, no excerto, pelos 

discursos da caridade, inscrito na formação discursiva religiosa. O discurso da 

mendicância irrompe no momento em que o sujeito de rua busca, na solidariedade do 

outro, uma alternativa para a solução, mesmo que provisória, do seu problema. Na SD 

01 o sujeito afirma, por meio da dupla negação, como a prever a réplica do outro, a 

necessidade de que seu discurso seja reconhecido como verdadeiro: eu não minto não, 

neste sentido ao narrar o fato ocorrido anteriormente, M3 reforça a veracidade do seu 

discurso.

Na sequência, M3 afirma ser possuidora de diversos utensílios necessários 

para sua sobrevivência, no entanto esses pertences estão espalhados pelas casas de 

amigos e familiares, tendo em vista que, após ser dispensada da fazenda em que 

trabalhava e sem outro lugar no qual pudesse guardar seus utensílios foi obrigada a 

distribuí-los. Importa observar que o discurso desse sujeito assinala o sentimento de 

posse/pertença, como em: eu tenho fogão... eu tenho bujão... eu tenho panela... eu tenho 

a minha cama... eu tenho coberta, afirmativas que ratificam uma identificação 

permanente com os utensílios da vida anterior, mesmo que esses já não façam mais 

parte de seu cotidiano. 

Apesar de afirmar tudo o que eu tinha eu perdi, no excerto (01), M3 ressalta 

reiteradamente a necessidade de ter uma casa para que possa cuidar dos seus pertences, 

o pouco que tem mais é meu. Nas palavras de Coracini (2010b, p. 95):

[...] assim como não existe um sujeito, pois este é o efeito do assujeitamento 
à linguagem, que, por ser porosa, permite que fagulhas do inconsciente, do 
que recalcamos, por que não “queremos” lembrar para não sofrer, 
manifestam-se no dizer, sob a forma de atos falhos, chistes, sonhos, sintoma, 
que estão fora do nosso controle, porque advêm sem que nos demos conta, 
procovando efeitos de sentido inesperados e, não raro, indesejáveis.

Ao utilizar o pronome indefinido tudo, com o sentido de integralidade, o 

sujeito permite-nos apontar dois rompimentos distintos. O primeiro sentido refere-se à 

totalidade das coisas que ela possuía antes da vida nas ruas e que agora se encontram em 

                                               
24 Foucault (op. cit. p.199) adverte que “essas ‘artes da existência’ perderam certamente parte de sua 
importância e de sua autonomia ao serem integradas, com o cristianismo, no exercício de um poder 
pastoral e, mais tarde, às práticas de tipo educativo, médico ou psicológico”.   
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diversos lugares, pertencendo a outras pessoas Tá tudo esparramado. Já o segundo, por 

sua vez, aponta para a totalidade das perdas sofridas por M3 no decorrer de sua vida: 

rupturas familiares, trabalhistas e econômico-financeiras. No fim da narrativa, a 

repetição do pronome “Perdi tudo tudo tudo que eu tinha eu perdi” expressa 

(in)conscientemente toda a inconformidade que perpassa esse sujeito diante de tantas 

rupturas. Apesar de estar em situação de rua e ter esparramado aquilo que lhe pertencia, 

esse sujeito mostra-se perpassado pelo inconsciente e representa-se como proprietária 

daquilo que não lhe pertence mais o que configura uma falha, porque quem perde tudo 

não possui mais “nada”. 

Ao representar os cuidados com o corpo como condição básica para 

conseguir um emprego (SD 02), M3 faz referência à necessidade dos “cuidados com o 

corpo” enquanto princípio básico para uma futura transformação e busca no outro as 

respostas para solucionar a presente dificuldade.

Ao proferir eu precisava pelo menos de um albergue, o uso reiterado do 

verbo precisar, no pretérito imperfeito, mas com efeito de futuro do pretérito, configura 

a intensidade dessa necessidade. A solicitação por um albergue que possa obrigá-la 

supostamente justifica-se pelo fato de que o albergue instalado recentemente na cidade 

de Três Lagoas é direcionado ao atendimento da população migrante, de modo que a 

população em situação de rua que possui contexto familiar no município não tem um 

abrigo adequado que possa acolhê-la.25

No discurso construído pelo sujeito, as necessidades são colocadas em 

primeiro lugar, de modo que, em momento algum, a prática de “procurar” um emprego 

é mencionada. Assim, a M3 caberia a função de aceitar o emprego eu aceitaria o 

emprego, o que, se, por um lado, reafirma a necessidade de condições adequadas para 

encontrar um trabalho, pressupondo que “se eu tivesse, eu aceitaria”, por outro, escapa o

sentido de que não cabe a ela procurar emprego.

SD 03: Então... eu tô na dificuldade... as vezes surge uma oportunidade eu 
não consigo agarrá... as vezes eu agarro mas é só... só no começo... depois 
que pego um dinheiro cabô... só:: sumo... vou durmi na rua... tem que acorda 
no outro dia cedo... até porque você morando na rua... você sem tomar 
banho... sem se alimentar na hora certa... você não tem uma estrutura 
corporal de:: de assumir compromisso nenhum... assim de serviço de ter 
que ir num escritório... de ter que correr atrás de uma coisa cê num tem. Você 
num dorme direito... você num come na hora certa... cê num toma banho na 
hora certa... então seu corpo fica alienado naquele sentido e vai fica... cê 
fica ali. (M1)

                                               
25 Conforme vimos anteriormente, nas afirmações da Secretária da Assistência Social no capítulo II.
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O emprego do operador conversacional então, para iniciar o período produz 

um efeito de conclusão, como se todos os acontecimentos ocorridos na vida desse 

sujeito fossem fatores que o levaram à condição dificuldade, concedendo a esse 

substantivo uma forte carga semântica de lugar repleto de problemas e reforçando a 

afirmação que prevalece em seu inconsciente de que todos os acontecimentos de sua 

vida favoreceram a condição de rua e de drogadição. Na sequência, esse representa-se 

como incapaz de aproveitar as oportunidades concedidas ou conquistadas, o que se 

configura como uma agravante, posto que, após conseguir um retorno financeiro de suas 

atividades, o indivíduo desaparece para poder voltar à vida nas ruas, sem dar 

explicações a ninguém. 

As ações descritas pelo sujeito de rua expõem hábitos diários que milhões 

de pessoas seguem há centenas de anos e que a maioria de nós exerce involuntariamente 

em ambientes adequados. Nessa perspectiva, ao relatar a ausência de hábitos de cuidado 

com o próprio corpo, o sujeito descreve a dificuldade de desenvolver as diferentes 

formas de cuidado de si, que permitem ao sujeito “formar-se”, “transformar-se”, “voltar 

a si” (FOUCAULT, 1985, p.52), e corrobora uma realidade que não contempla a 

manutenção da vida e o governar de si - Você num dorme direito... você num come na 

hora certa... cê num toma banho na hora certa. Nesse caso, o assujeitamento ao 

controle da hora é visto pelo sujeito como algo necessário, que permitiria ou facilitaria a 

construção de condições físicas adequadas para adentrar ao mercado de trabalho. 

No enunciado então seu corpo fica alienado naquele sentido e vai fica..., o 

termo alienado, de acordo com Houaiss (2009), alude à descrição de um sujeito “que 

sofre de alienação, que vive sem conhecer ou compreender os fatores sociais, políticos e 

culturais que o condicionam e os impulsos íntimos que o levam a agir da maneira que 

age”, ou, ainda, “aquele que, voluntariamente ou não, se mantém distanciado das 

realidades que o cercam; alheado”. O uso do termo alienação desvela um sujeito 

atravessado pelas marcas do lugar e das condições em que sobrevive e que o distanciam 

da identidade de disciplinado, sóbrio. Esse relato possibilita a compreensão da falta de 

“cuidados com o corpo” e a falta do “controle de si”, como agravantes na construção e 

controle de um corpo cuja condição de alienação está associada às condições de vida, 

que não propiciam condições físicas e estruturais de manter uma rotina que possa 

garantir uma sobrevivência digna. 
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SD 04: A história é a seguinte... eu tava morando numa casa ali na 
boiadeira... o rapaz deu pra gente morar né? aí com o passar do tempo eu 
morei uns dois anos lá com ela... aí eu fiquei doente foi preciso de eu vir 
embora pra casa da minha mãe... quando eu tava pra ir embora disse que eu 
não tava pagando aluguel lá nele. Aí vim pra casa da minha mãe fiquei:: 
umas duas semana pra cá... a mulher que é a dona da casa pega e aluga a 
casa com os meus trem tudo lá dentro... jogou tudo prum canto... [...] tão 
usando tão... bagunçando com tudo... entendeu? Então eu tô nesse jogo. 
Fiquei na casa do meu irmão lá uns dia quando eu tava doente... fiquei uns 
dia na casa da minha mãe mas só que meu padrasto nós não cumbina... aí 
eu melhorei vim pra casa do meu irmão... aí eu tomei umas birita lá... parei 
de usar remédio comecei a tomar umas birita lá já entrou em atrito foi 
preciso de eu sair fora... fui pra casa de um amigo não deu certo... 
praticamente eu tô na rua. (M5)

SD 05: Eu trabalho mais na fazenda... carpina mexer com roça agora eu 
mexo mais com isso aí... aqui na cidade é mais ajudante de pedreiro essas 
coisas assim. Só que tá difícil se eu arrumar o serviço não tem onde eu 
ficar... não tem onde eu comer... como é que eu vou trabalhar? não tem 
jeito... eu tô nessa situação [...] (M5)

O relato de vida de M5 inicia-se com a ordem de despejo, como se todos os 

acontecimentos anteriores não tivessem importância ou não estivessem latentes em seu 

inconsciente e em sua história. Vimos que diferentemente dos relatos anteriores, esse 

sujeito não faz uso do pronome possessivo de primeira pessoa para se posicionar como 

autor do relato, entretanto o uso do artigo definido a em a história é a seguinte expressa 

que não se trata de qualquer narrativa, mas sim de uma em específico.

Podemos averiguar que M5 vislumbra, na concessão da “entrevista” uma 

oportunidade de voz, uma possibilidade de ser ouvido e clamar por uma ajuda, pela 

garantia de seus direitos, já que aos infames, aqueles que não tem fama, o direito à 

palavra só lhes era concedido quando esta era destinada “a torná-los indignos para 

sempre da memória dos homens” (FOUCAULT, 2006a, p. 210). O discurso desse 

sujeito representa uma denúncia do exercício do poder na prática das relações sociais e, 

concomitamente, o desrespeito para com os direitos de cidadão, no caso, desrespeito 

com essas “existências-relâmpagos” 26, marcadas, conforme o autor, por toda miséria e 

violências. 

Vidas que são como se não tivessem existido, vidas que só sobrevivem do 
choque com um poder que não quis senão aniquilá-las, ou pelo menos apagá-
las, vidas que só nos retornam pelo efeito de muitos acasos, eis aí as infâmias 
das quais eu quis, aqui, juntar alguns restos. (FOULCAULT, 2006, p. 210)

                                               
26 Termo utilizado por Foucault em A vida dos Infames, p. 205.
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Nesse caso, o sujeito de rua representa que seu direito de moradia foi 

cerceado, e não tem onde, para quem ou a quem reclamar. Contudo, no enunciado eu 

tava morando numa casa ali na boiadeira, o uso da preposição numa estabelece uma 

relação semântica de lugar que afasta M5 da condição de proprietário da casa e reforça 

uma situação de instabilidade. Esse sujeito afirma que residiu durante mais de dois anos 

em uma residência concedida por uma terceira pessoa (o rapaz deu pra gente morar), 

contudo notamos que esse benfeitor não é identificado explicitamente por M5, fato este 

que dificulta a compreensão dos motivos que levaram ao despejo e conduzem à 

formação de um discurso de desconsolo e de ingratidão.

Nesse sentido, trazemos a questão da “luta por espaços”, que, de acordo 

com Foucault (1979, p. 212), já anunciava a necessidade de se fazer uma “história dos 

espaços”, que seria simultaneamente uma “história dos poderes”. Nessa perspectiva, 

percebemos que essa luta por espaços não se restringe às minorias, e, neste caso, pode 

ser entrevista no ato do despejo de M5 da casa em que ele “residia de favor”. De acordo 

com o sujeito, o simples fato de ter saído da casa por alguns dias, para cuidar da sua 

saúde, foi visto como um provável abandono e consequentemente, como um ensejo para 

que a verdadeira dona da casa alugasse o domicílio para uma terceira pessoa, sem o 

consentimento ou conhecimento de M5. Os empecilhos relatados por M5, a doença e o 

despejo, estabeleceram uma relação direta com a origem familiar e indireta com a 

situação de rua. 

Se por um lado, a família representava um local seguro que ele procurou 

quando estava doente, e posteriormente despejado, por outro, o desentendimento 

familiar, ocasionado especialmente pelo uso de alcoólicos, tem revertido essa 

representatividade positiva. Quando o sujeito enuncia praticamente eu tô na rua, o uso 

do advérbio praticamente modaliza o conteúdo da asserção eu tô na rua (NEVES, 2000, 

p. 237), o que representa a não integralidade desse estar na rua como um subterfúgio 

para desvencilhar-se da identidade de morador de rua. 

Em SD 05, notamos que o relato é construído sob a forma de narrativa na 

qual o sujeito é constantemente auto-referido de modo singular porque está 

correlacionado às formações culturais do sujeito que narra. Após o trabalho nas 

fazendas, adequar-se a novas formas de trabalho configura-se como uma tarefa difícil 

para M5. Não obstante, as experiências adquiridas pelo trabalho braçal nas lavouras das 

fazendas não facilitam a vida desses sujeitos na vida urbana. Ao contrário, as 
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precariedades da formação profissional, associada à falta de estudos, constituem-se em 

uma situação favorável ao desemprego. 

Se, anteriormente, a vida na fazenda provavelmente trazia o sentimento de 

tranquilidade e estabilidade, Eu trabalho mais na fazenda... carpina mexer com roça, 

agora, a vida na cidade traz uma marca, uma instabilidade que indetermina inclusive as 

possibilidades de trabalho, ora como pedreiro, ora como incerto (aqui na cidade é mais 

ajudante de pedreiro essas coisas assim). Nesse contexto, a condição primeira 

vislumbrada pelo sujeito para reconstrução dos vínculos sociais e empregatícios está 

associada ao desejo de um espaço físico adequado para que possa estabelecer-se, tendo 

em vista que o espaço-rua representa a incompletude das condições mínimas para sua 

sobrevivência e fixação.  Por outro lado, ao proferir se eu arrumar um serviço não tem 

onde eu ficar... não tem onde comer... como é que eu vou trabalhar?, o sujeito retoma a 

importância dos “cuidados de si” e representa o trabalho rural como sendo, de certa 

forma, “cômodo” uma vez que propicia o abrigo e o alimento o que, normalmente, não 

ocorre na área urbana. Apesar da maior identificação com o âmbito rural, M5 não 

restringe o retorno ao âmbito rural à possibilidade de se (re)estabelecer.

Observamos neste item 3.1 que o principal impecilho relatado pelos sujeitos 

de rua em direção ao restabelecimento dos laços trabalhistas e familiares está 

relacionada a precariedade das condições de vida nas ruas que impossibilitam a prática 

de atividades básicas para manutenção do corpo (alimentação, higiene pessoal, 

descanso). Em meio às condições de sobrevivência precárias atreladas à dependência 

química e de alcoólicos os sujeitos de rua tendem a alocar-se discursivamente em uma 

situação conflitante que minimiza a possibilidade de transformação e que agrava o 

estado de conformidade desses sujeitos com a própria condição de excluídos.

Trabalharemos a seguir as relações de poder enquanto relações de força e de 

resistência, sempre reversíveis e espalhadas por toda a sociedade.

3.2 Poder e resistência

SD 06: Ah:: eu moro aqui... eu sou filho daqui. (P:) O senhor tem casa ou 
família aqui? Tem... mas eu sou divorciado com a mulher certo:: tem meus 
filho... tem lugar... tem parente... mas eu não ocupo... não ocupo. Eu 
ocupo o tempo... a árvore... a luz... energia... as águas de Deus... ele me dá. 
(P:) O senhor tem a possibilidade de ficar na casa deles? Ter tenho... mas 
não quero. (P:) Por quê? Não quero porque a minha idade não dá mais... nem 
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com a polícia... nem oh? Só se for uma ordem do juiz pra me dar... eu não 
quero velho não. (M6)

Em SD 06, o sujeito adota um discurso “patriótico”, o que implica uma 

relação de pertencimento que corrobora o processo de identificação entre ele e a cidade 

que o proveu. No enunciado eu moro aqui... eu sou filho daqui, o uso do dêitico aqui 

identifica o lugar no qual o discurso é inscrito (FIORIN, 1996, p. 263), o sujeito assinala 

a cidade da qual ele é “filho”, no caso, Três Lagoas.  M6 ressalta sua identidade de 

cidadão três-lagoense, o que faz emergir um processo de identificação, pois a cidade

constitui-se um espaço que influencia diretamente na formação identitária e ideológica 

desse indivíduo. Segundo Castells (1999, p. 80) essa marca de identificação desvela 

uma identidade defensiva “uma identidade de entrincheiramento no que se entende 

como reconhecido contra a imprevisibilidade do desconhecido e do incontrolável”. O 

sujeito de rua busca na relação de pertencimento uma identidade que o defenda contra o 

desconhecido.

Observamos nesse recorte que a fragmentação do vínculo familiar é 

intensificada pela ausência do pronome possessivo minha. Conforme veremos na 

sequência, apesar do afrouxamento do vínculo familiar os sujeitos continuam a fazer 

referência ao grupo familiar por meio do pronome possessivo meu/minha assinalando 

uma relação de pertencimento a um determinado grupo, porém, neste caso, a ausência 

pronome possessivo e o uso do verbo ter no presente do indicativo precedente aos 

substantivos lugar e parente corroboram um afastamento (ele tem/o outro). Entretanto, 

esse distanciamento não ocorre em relação aos filhos, tem meus filhos, pois esses 

independentemente do divórcio serão seus descendentes.

Na sequência, o relato do sujeito representa o descompromisso para com o 

vínculo familiar e a incompatibilidade da convivência com os integrantes da própria 

família, especialmente após o divórcio, ressaltando a utilidade dos elementos da 

natureza em detrimento da noção familiar. Dessa maneira, o sujeito identifica-se a partir 

da relação com o outro, representado pela natureza e não pelo homem. Conforme 

Coracini (2007, p.59) o outro que nos constitui assim como constitui o nosso discurso, 

representações mútuas que atravessam, de modo constitutivo, o sentimento de 

identidade subjetiva, social e nacional. Este sujeito constrói um discurso permeado pelo 

uso de elementos não humanos, que representam a rejeição à família, da qual ele diz não 

ser integrante. O uso do verbo ocupar coloca a família na condição de lugar físico, em 
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que o sujeito descarta, mesmo que temporariamente, a possibilidade de vínculo afetivo. 

Mais que isso, ao enunciar não ocupo, seu (não) dizer produz o efeito de “peso morto”, 

que, pela idade, só vai “dar trabalho”. 

Essa busca por uma divergência com o grupo familiar nem sempre esteve 

presente, pois, ao afirmar Tem... mas eu sou divorciado com a mulher, a presença da 

conjunção adversativa mas exprime uma ressalva, uma restrição, por meio da qual M6 

desvenda que as representações que permeiam seu inconsciente instituem o divórcio não 

apenas como a separação homem/mulher, como também o afastamento pai/família, 

como se ter-se separado da mulher acarretasse, simultaneamente, o distanciamento 

familiar. Na esteira de Pêcheux (1988, p. 215-216), esse “sujeito se contra-identifica, 

com a formação discursiva que lhe é imposta pelo ‘interdiscurso’ como determinação de 

sua interioridade subjetiva, o que produz as formas filosóficas e políticas do discurso-

contra”. Ao desvendar essa representação, o sujeito revela a noção de divórcio tanto 

relacionada à dissolução legal do casamento, quanto à de afastamento dos demais 

restantes do grupo familiar e, nesse sentido, os dois significados aludem à segregação 

do convívio familiar. 

Ao firmar “só se for uma ordem do juiz”, o sujeito traz a formação 

discursiva jurídica do direito, porquanto, para ele, somente o “juiz” representa uma 

poder superior que seria capaz de ordená-lo a viver junto à família, o que representa 

também uma possibilidade de retorno ao convívio familiar. Nota-se aqui relações de 

poder, relações de forças, de pequenos enfrentamentos, em: ter tenho, mas não quero,

que representam microlutas que ocorrem e atuam diariamente sobre sujeitos livres, são 

confrontos para marcar seu espaço, sua classe e o desejo da completude, da identidade 

(FOUCAULT, 2006, p.230-232).

Em SD 07, deparamos com um relato que se também assinala uma 

resistência em relação às imposições do convívio familiar e das relações trabalhistas:

SD 07: Nada... não quero aquele povo pra mim não... (P:) Nada? Eles não 
te ajudam? Eu não quero... (P:) Porque você não quer? Porque eu não 
quero? Oh... a gente tem uma questão a seguinte... Quantos anos você tem? 
(P:) Vinte e cinco? Vinte e cinco. Eu tô com quarenta e cinco eu não quero. 
Você pode me desculpar... eu tô falando assim a palavra certa para você... 
eu não quero aquele povo pra mim... eu não quero... depois que a minha 
mãe foi... eu não quero mais nada... entendeu? eu não quero. O que eles 
tem lá... o que vender lá patudinho? O que der uma porcaria que seja... um 
real pra mim já tá bom... eu tomo de pinga. (M2)
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Em SD 07, percebemos que, ao construir um relato sobre a família, M2 

profere um discurso truncado, marcado por questionamentos. Ao iniciar seu relato com 

a assertiva Nada..., seguido da negação não quero aquele povo pra mim não, esse 

sujeito representa o descaso para com a família. O uso do dêitico espacial aquele afasta 

o enunciador do objeto referido o que representa a tentativa do sujeito em resistir às 

possíveis relações, ligações ou influências de seus familiares. Conforme Bauman (1999, 

p.134-135) “a rejeição e a exclusão visam fazer o rejeitado/excluído aceitar sua 

imperfeição e inferioridade social”. Deste modo, “em vez de aceitarem docilmente a sua 

rejeição e converter a rejeição oficial em autorrejeição, elas preferem rejeitar os que a 

rejeitam”. Em decorrência do poder exercido pela família, os sujeitos de rua terminam 

por rejeitar aqueles que o rejeitaram, de modo que a cada instante M2 e M6 erguem 

barreira de defesa por meio da reiterada recusa ao apoio familiar (não quero aquele 

povo pra mim / tem parente... mas eu não ocupo) que tem como efeito de sentido o 

desejo de ter sido reconhecido e aceito pela família.  

Por conseguinte, notamos que essa tentativa de apagar possíveis 

identificações com o grupo familiar justifica-se, já que, para ele, o sentido de “família” 

parece restringir-se à figura da mãe. Após a morte de sua genitora, estar no seio da 

família adquiriu um novo significado para esse sujeito de rua: “nada”. O sujeito reduz a 

instituição família à coisa alguma, ou melhor, a uma possibilidade de herança. 

Considerando que as identidades se definem na relação com o outro, assinalamos as 

constantes indagações direcionadas ao pesquisador (você) no ato da coleta dos relatos, 

como uma tentativa de estabelecer a diferença. Notamos que, ao questionar a idade do 

pesquisador, M2 ratifica que é na relação com o outro que ele se vê e anseia estabelecer 

uma diferença entre ambos, partindo da premissa de que, por ter vivido mais tempo, as 

experiências adquiridas nesse percurso lhe permitem afirmar eu não quero aquele povo 

pra mim. Nessa ordem, a recorrência da referida frase, pode ser entendida como uma 

tentativa de assegurar a si mesmo e ao outro o significado e a intensidade de sua 

postura, como uma forma de resistir a outras possíveis interpretações e significados. 

Posteriormente, ao proferir eu não quero mais nada, o sujeito de rua resiste 

à todas as possíveis instituições que possam exercer algum controle sobre ele e estende 

a amplitude do rompimento dos laços familiares a outras relações e estruturas que o 

cerceiam, como, por exemplo, o trabalho. Segundo Foucault (2006b, p.232) é nas 

relações de poder que se encontra a resistência. M2 luta a cada instante recusando o 

apoio familiar, no entanto seu desejo e ter sido aceito e reconhecido pela família. Ele 
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denega seu desejo mais íntimo pelo inconsciente, pois a negação ao operar o retorno do 

recalcado possibilita que certos significantes do recalque estejam à disposição na cadeia 

discursiva: 

Um conteúdo de representação ou de pensamento recalcado pode penetrar na 
consciência sob a condição de que se deixe negar. A negação é um modo de 
tomar conhecimento do recalcado, no fundo já uma suspensão do recalque, 
mas na verdade nenhuma aceitação do recalcado. Vê-se como a função 
intelectual se separa aqui do processo afetivo. Com a ajuda da negação se faz 
retroceder apenas uma das conseqüências do processo de recalque, a de não 
chegar seu conteúdo de representação à consciência. (FREUD, 1976 apud
FILHO, s/d, p.2).

No decorrer do relato, há uma quebra de vínculos, que, apesar de existentes, 

não são integrais. O enunciado O que eles tem lá... o que vender lá patudinho? O que 

der uma porcaria que seja... um real pra mim já tá bom... eu tomo de pinga deixa 

transparecer que, apesar de afastado, esse sujeito não está alienado em relação aos seus 

direitos ou em relação ao que lhe pertence. Nessa perspectiva, interpretamos que, 

mesmo ausente, M2 sente-se parte integrante e espera receber algum benefício, 

provavelmente da herança deixada pela genitora, pois, mesmo que seja um real ele 

poderá trocar pela pinga, o vício que, atualmente, propicia certa fuga à realidade da vida 

nas ruas. 

SD 08: Mas agora eu vou falar uma verdade pra senhora aqui oh:: Não é 
todo mundo que ganha... senhora... não é todo mundo que ganha.. (P:) E o 
senhor acha que o senhor ganhou ou o senhor perdeu? Eu não perdi não... 
eu não passo fome senhora... eu não passo fome. É porque eu sou muito 
bondoso... eu tenho que ficar esperando a bondade... meia hora... uma hora... 
“espera lá fora” eu tô aguentando... no dia que chegar no juízo eles vai me 
pagá essas espera. (M6)

Ao enunciar agora eu vou falar uma verdade pra senhora, o sujeito o faz na 

tentativa de garantir a veracidade daquilo que irá pronunciar sequencialmente, contudo, 

como já prenunciado no conceito de esquecimento de Pechêux (1999), o outro sentido

que escapa ao controle do discurso, por meio do uso da conjunção adversativa mas e do 

advérbio de tempo agora, é o de que os dizeres pronunciados até o momento não 

atingem o status de verdade. O enunciado Não é todo mundo que ganha... senhora [...] 

eu não perdi não... eu não passo fome, proferido por M6, desvela que a condição de 

ganhar ou perder está relacionada ao ato de conseguir ou não o alimento necessário a 

manutenção da vida. Ao ser questionado sobre qual a sua atual categoria na dicotomia 

ganhar versus perder, o sujeito afirma não ter perdido, tendo em vista que, em meio às 
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dificuldades da vida nas ruas, o simples ato de conseguir alimentar-se é representado 

como uma conquista “eu não passo fome senhora...”, já que grande parte da população 

em situação de rua tem dificuldade para suprir suas necessidades alimentícias. Nesse 

contexto, podemos constatar que o sujeito se constitui por denegação, de modo que traz 

o outro para o discurso por meio do “não” pela “onipresença” (AUTHIER-REVUZ, 

1990, p. 33), M6 não passa fome, mas existem aqueles que passam.

O sujeito de rua desvela que, em seu inconsciente, a solicitude do ato de 

doar alimentos provém dos dois lados. Primeiro, do lado dele, como ser humano que 

espera por longos períodos pela bondade do doador em conceder-lhe o alimento mínimo 

para sua sobrevivência; segundo, do lado do doador, que lhe doa o alimento. Deste 

modo, o sujeito desvela que em seu inconsciente o ato de esperar pela doação do 

alimento também configura-se em um ato de bondade significando a resistência pela 

paciência, entra-se no jogo do poder para disso tirar proveito. 

[...] como que por denegação, serve à manutenção da diferença, expondo-a 
sem expor: é o caso daqueles que fazem o que o outro quer, cumprem as 
regras, as exigências, numa aparente submissão, para, entrando no jogo, criar 
estratégias capazes de virá-lo a seu favor. (CORACINI, 2010, p. 109). 

Sabendo que a prática da mendicância alude à dicotomia dar e receber, 

surge o descaso daquele que concede o alimento, indicado a partir da heterogeneidade 

mostrada espera lá fora, que inscreve o discurso do sujeito doador (AUTHIER-

REVUZ, 1990, p.25). No inconsciente desse sujeito, a prática da doação, conforme 

desvela o discurso, não é feita de forma automática, mas sim de maneira injusta que 

provoca a humilhação e intimidação do sujeito de rua, que é condicionado a esperar por 

aquilo que deveria ser um direito garantido, “o alimento”. 

Essa espera pelo alimento é representada pelo sujeito como uma injustiça 

que merece ser julgada, e é nesse parecer que emerge a formação discursiva religiosa, 

por meio do “discurso da punição”, “no dia que chegar no juízo eles vai me paga essas 

espera”.

O rejeitado/excluído recorre aos únicos meios à sua disposição, todos 
contendo alguma dose de violência: é o único recurso que pode aumentar seu 
“poder de prejudicar”, único poder que podem opor ao poder esmagador dos 
que os rejeitam e excluem (BAUMAN, 1999, 135).
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No inconsciente do sujeito, sobressai a ideia de vingança pelas humilhações 

sofridas e não de agradecimento pelo alimento concedido. E o seu maior desejo é não 

ser humilhado pelo outro.

SD 09: Vou falar um negócio para você... minha história de vida sabe o que 
que é? É que eu não me dou bem com a minha família depois que a minha 
mãe faleceu [...] Depois que a minha mãe faleceu eu nunca mais fui na 
minha casa. (P:) Porque o senhor nunca mais voltou? Vou dizer uma coisa 
para você... a última vez que eu fui na minha casa... pura e simplesmente
que eu fui abrir o colchete porque lá é cerca... que eu abri o colchete chegou a 
ROTAI e prendeu eu... [...] eu tô na rua... tô dizendo a verdade. (M2)

  Em (SD 09), a presença do pronome possessivo minha para identificar a 

relação de posse da história de vida ratifica o comprometimento do sujeito de rua com a 

narrativa de sua vida. Na óptica desse sujeito, a família representa algo com o qual ele 

não combina, porém do qual ele ainda se sente parte integrante. No inconsciente desse 

indivíduo, o princípio de que a família é a base permanece mantido, mesmo que as 

relações estejam “afrouxadas”. A história de M2 concentra-se na fragmentação dos 

vínculos familiares, que ocorreu após a morte de sua genitora, como em uma relação 

causa-consequência. A presença da genitora é tida como responsável pela união 

familiar, porém, após a sua morte, esse laço é arrefecido, e como consequência, o 

sujeito busca o distanciamento, o que pressupõe tanto uma possível relação de fuga 

como de segregação, pois, ao recorrermos à materialidade linguística, em especial à 

expressão minha família, vemos que, apesar da atual falta de compatibilidade, o laço de 

consanguinidade persiste e uma possível afinidade permanece. 

Apesar de negar o vínculo familiar, M2 ainda se sente proprietário e

possuidor da casa que rejeita (ou em que é rejeitado). Nessa perspectiva, M2 não diz “a 

casa da minha família”, mas sim minha casa, o que assinala que, apesar de não residir 

junto à família na referida residência, ele não perdeu o vínculo afetivo pelo outro 

(família, casa, lar, tranquilidade, harmonia, proteção), é o desejo do retorno ao convívio 

familiar, de integração, da completude familiar.

No enunciado eu nunca mais fui na minha casa, o sujeito (re)afirma sua 

ausência do convívio familiar,  intensificada por meio do advérbio nunca, que traz o 

sentido “de modo ou em tempo algum”27, ele retornara à casa. Deste modo, existe uma 

                                               

27 HOUAISS, Antônio; Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa. Versão 3.0. Editora 
Objetiva e FL Gama Design, 2009.
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contradição entre os enunciados nunca mais fui na minha casa e a última vez que eu fui 

na minha casa, o segundo enunciado nega o primeiro no instante em que descreve os 

conflitos do retorno. Ao relatar um possível retorno ao convívio familiar, o sujeito 

rompe com a afirmação anterior de nunca mais ter retornado à casa dele. 

Observamos que no imaginário desse sujeito, o retorno para casa representa 

algo puro e simples, como é natural para a maioria dos sujeitos, porém tal pureza e 

simplicidade são rescindidas por uma voz de prisão assinalada pelos verbos de aspectos 

perfectivo que pontual denota toda a fragilidade do sujeito perante o poder da instituição 

militar, que chegou e prendeu sem maiores explicações, interrompendo o processo de 

abrir o colchete, que e, se consumando, ficcionalmente o poria em segurança. 

No entanto, conforme Neves (2000, p. 250), o uso dos advérbios 

modalizadores delimitadores pura e simplesmente, “não garantem nem negam o valor 

de verdade do que se diz, mas fixam condições de verdade, isto é, delimitam o âmbito 

das afirmações e das negações”. Nas palavras da autora, “nessa modalização é que o 

falante circunscreve os limites dentro dos quais o enunciado, ou um constituinte do 

enunciado, deve ser interpretado, e dentro dos quais, portanto, se pode procurar a 

factualidade, ou não, do que é dito.” 28

Nesse sentido, ressaltamos que para alcançar os objetivos propostos neste 

trabalho, torna-se necessário fazer interlocuções e também as indagações, dentre as 

quais: Mas em que condições esse indivíduo retornou para sua casa? Quais 

acontecimentos esse indivíduo pode ter silenciado? Necessidade de ser reconhecido 

como vítima e não como agressor? E, ao fazermos isso, não estaríamos também 

cultivando o estigma negativo que pré-existe acerca dos sujeitos de rua? Essas questões 

são trazidas não com o intuito de nos fazer pensar apenas no sujeito que narra, mas 

também e, especialmente, no nosso papel enquanto pesquisadores. 

No decorrer da narrativa, percebemos a necessidade de M2 em ratificar a 

verdade do fato narrado, de ter seu discurso reconhecido como verdadeiro. Para 

Foucault (1979, p. 12), a verdade não corresponde ao “conjunto das coisas verdadeiras”, 

mas, notadamente, refere-se “ao conjunto de regras segundo as quais se distingue o 

verdadeiro do falso e se atribui ao verdadeiro efeitos específicos de poder”, dessa forma, 

                                               
28 Após o falecimento de M2 investigamos a história dele junto à assistência social com o intuito de 
desvendar o contexto de sua morte. Nesse percurso, foram relatados históricos de violência doméstica por 
parte de M2.
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“não se trata de um combate ‘em favor da verdade’, mas em torno do estatuto da 

verdade e do papel econômico-político que ela desempenha”:

Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua política geral de 
verdade: isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar 
como verdadeiros; os mecanismos e as instâncias que permitem 
distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos, a maneira como se 
sanciona uns e outros; as técnicas e os procedimentos que são 
valorizados para a obtenção da verdade; o estatuto daquele que tem o 
poder de dizer o que funciona como verdadeiro (FOUCAULT, 1979, 
p. 12). 

A verdade, na óptica de Foucault, é produzida sobre o controle de grandes 

aparelhos políticos29; é resultado de uma estrutura de poder que conglomera e especifica 

os interlocutores e os discursos autorizados; ela produz efeitos de poder e sanciona os 

enunciados verdadeiros e falsos. Essa vontade de verdade, possivelmente, está ligada ao 

fato de que esses sujeitos não integram fortes aparelhos políticos; ao contrário, sujeitos 

de rua são historicamente estigmatizados negativamente, ora como vagabundos, ora 

como mentirosos, infames, “existências destinadas a passar sem deixar rastro”. De 

acordo com o autor, infames, os sem fama, “pobres de espírito perdidos pelos caminhos 

desconhecidos”, que não existem “senão através de poucas palavras que eram 

destinadas a torná-los indignos para sempre da memória dos homens” (FOUCAULT, 

2006a, p. 207-210). Infâmia que impossibilita ou dificulta o direito desses indivíduos de 

serem reconhecidos socialmente e até individualmente como portadores da verdade. 

3.3 Formações Discursivas: Convergências e Divergências

3.3.1 Formação Discursiva Familiar

A SD 11, a seguir analisada, corresponde a um recorte da fala de um sujeito 

do sexo feminino (M3): 

                                               
29 Para Foucault (1979, p. 13), a “economia-política” da verdade apresenta cinco características 
relevantes: a verdade do discurso científico e das instituições está submetida a uma constate incitação 
econômica e política; a verdade é objeto de uma difusão e de um imenso consumo; é produzida sob o 
controle de alguns grandes aparelhos políticos ou econômicos e é objeto de debate político e de confronto 
social.
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SD 11: Eu tenho... eu tenho a casa do meu filho... eu tenho três filho... eu não 
tenho pai nem mãe... morreu já meus pais. (P:) E porque a senhora não fica 
na casa de seus filhos? Porque eu não posso ficar lá na casa dos meus 
filhos... eles trabalha e eles falou: “Não tem jeito mãe da senhora ficar 
aqui... porque é o seguinte... nós trabalha como é que eu vou deixar a senhora 
aqui em casa... não tem como não a senhora ficar aqui”. Vou falar que eu tô 
numa situação que... não tem jeito mais... ROUBÁ eu não quero que eu vou 
ocupá cadeia. Eu posso andar suja... eu posso andar tudo dona... mas eu não 
faço isso não. (M3)

SD 12: Sobre família eu acho o seguinte... que a família tem que ser 
unida... uma pela outra... quando uma tiver numa situação ruim a outra 
ajuda. Eu acho que a família deveria ser tudo dona... tudo... não deveria ser 
assim um pouquinho de cada coisa... deveria ser tudo. A família... em 
primeiro lugar tinha que ajudar um ao outro... uma pessoa te ajuda daqui 
a outra te ajuda dali você nunca ficaria passando necessidade das coisas. Eu... 
eu... no meu pensamento é assim. (P:) E a sua família é assim? A minha 
família não... não ajuda... eu se eu tivesse dinheiro no caso jamais eu 
deixaria uma pessoa passar necessidade (...) eu tô vendo aquela pessoa 
passando necessidade precisando de uma coisa... jamais eu deixaria... eu 
acolheria... depois que ela se restabelecesse... arrumasse um emprego... 
arrumasse um serviço alguma coisa aí tudo bem. (M3)

Em SD 11, observamos que, apesar de atualmente estar em situação de rua, 

o sujeito M3 possui um contexto familiar que poderia abrigá-lo. No entanto, 

observamos que as “funções de proteção e socialização” que “podem ser exercidas nos 

mais diversos arranjos familiares e contextos socioculturais”, apresentam-se 

significativamente negligenciadas, posto que os próprios filhos negam à mãe a 

oportunidade de abrigar-se junto à família Não tem jeito mãe da senhora ficar aqui, o 

que constitui o discurso da rejeição. A atitude da mãe ao (re)proferir o discurso do filho, 

ao trazer a voz do outro, silencia a própria voz (AUTHIER-REVUZ, 1990, P.34) e 

desvela uma representação negativa acerca dele, a quem atribui seu status de sujeito de 

rua. Todo o desamparo desse sujeito emerge na afirmação: Vou falar que eu tô numa 

situação que... não tem jeito mais. Esse enunciado neutraliza toda e qualquer 

possibilidade de transformação e, ratifica a permanência involuntária desse sujeito nas 

ruas.

Na sequência, vemos que o discurso da criminalidade irrompe fortemente no 

momento em que M3 nega a prática de roubos; por outro lado a negação sugere uma 

afirmação, denegação, que foi silenciada. Nesse sentido, o uso do verbo querer na 

assertiva “ROUBÁ eu não quero que eu vou ocupa cadeia”, expressa-nos que 

inconscientemente esse sujeito, atualmente, não pratica furtos pelo simples fato de que, 

se o fizer, poderá ser detida pela polícia, ela não o faz somente para não ocupar cadeia e 

não por uma questão de princípios. 
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Nesse viés, interpretamos que, apesar de representar uma forma de 

sobrevivência, a prática de furtos primariamente é representada como a privação da 

liberdade, e esta é tida como algo primordial para os sujeitos de rua, de modo que, em 

sua maioria, eles afirmam não se aventurar a perdê-la, no entanto a prática de furtos 

irrompe no discurso, sem nenhuma pergunta prévia, o que desvela que 

inconscientemente o ato de roubar já fez parte ou de seus pensamentos ou de suas ações. 

Nesse excerto 12, observamos que as representações positivas idealizadas 

por M3 com relação à família não condizem com a própria realidade do convívio 

familiar: “A minha família não... não ajuda”. Nas palavras de M3, a família deveria ser 

tudo, no entanto esse sujeito possui um contexto familiar no qual isso não acontece. O 

uso do verbo dever, no futuro do pretérito, assevera esse distanciamento entre o 

conceito de família que perpassa seu inconsciente e a atual experimentação do convívio 

familiar, uma vez que esse uso estabelece uma relação entre o que poderia ser ou ter 

sido, porém não o é. 

A representação da família construída por M3 significa união e 

solidariedade mútua (família tem que ser unida... uma pela outra), contudo advertimos 

que a construção do discurso pode ressaltar ou silenciar determinados discursos em um 

determinado contexto. Desse modo, a ressalva desse sujeito em destacar a questão da 

“união familiar” desvela que, em seu inconsciente a família deveria ser vista como um 

lugar de amparo, porém um amparo que ela não consegue encontrar, enquanto sujeito 

desejante da completude do amor familiar.

Experimentamos, atualmente, um novo e positivo conceito de família 

heterogênea e multifacetada, que se esquiva do modelo hegemônico e tenta romper a 

maioria dos preconceitos (ROUDINESCO, 2003). Interpretamos, no entanto, que 

esvair-se desse conceito hegemônico de família e construir novos modelos de família 

não significa que as “funções de proteção e socialização” da família devam deixar ou 

deixaram de existir ou mesmo se tornaram menos relevantes. Por outro lado, podemos 

afirmar que as experiências relatadas no discurso das minorias, representadas, neste 

trabalho, pelos relatos dos sujeitos de rua, ratificam a fragmentação das relações 

familiares e sua fragilidade estrutural, o que dificulta a possibilidade de esses indivíduos 

conseguirem reerguer-se. O discurso de M3, concomitantemente, é perpassado pela 

formação discursiva da família, fato que se confirma no destaque de sua identidade de 

mãe em confronto a identidade de cidadã de rua. Para esse sujeito, a família representa 

tudo, ou seja, nada deveria estar acima da família, nem o trabalho nem o dinheiro; a 



71

família representa a integralidade dos atos, dos sentimentos e das emoções, o que 

representa o desejo da família ideal e a presença do outro no fio da narrativa.

Ao proferir eu tô vendo aquela pessoa passando necessidade precisando de 

uma coisa jamais eu deixaria... eu acolheria... depois que ela se restabelecesse... 

arrumasse um emprego... arrumasse um serviço alguma coisa aí tudo bem, o sujeito 

revela a noção de família provedora. Nessa passagem, observamos certa dificuldade 

desse sujeito em conseguir um respaldo para se restabelecer, seja no âmbito familiar, 

seja no âmbito social, o que demonstra a fragilidade tanto das relações familiares como 

dos sistemas de assistencialismo público. Ao buscar representar-se sempre como origem 

do pensamento Eu... eu... no meu pensamento é assim, esse sujeito exterioriza a ilusão 

de que o sujeito é origem do discurso, esquecimento de Pêcheux (1988), uma tentativa 

de desvencilhar-se de pensamentos outros que possam tê-lo induzido a construir esse 

discurso, o que, concomitantemente, a distancia do comprometimento com a veracidade 

de seu dizer.  

Em SD 13, essa representação “tradicional” de família também emerge:

SD 13: A família é importante... é importante sim... desde que seja uma 
família estruturada né? É importante:: se eu tivesse tido uma estrutura 
familiar desde a infância... um pai e tal que me encaminhasse que me 
direcionasse tudo certinho... uma mãe né? cabeça... ali e tal... se eu tivesse 
uma mãe cabeça... porque uma criança... ela precisa de uma família cabeça... 
de uma família né? se eu tivesse eu não tava nessa hoje. Tanto é que as 
famílias aí:: ... as criança que nasce hoje que que... que estuda... que faz 
curso são tudo... as pessoa da minha idade... da minha época que teve 
uma família estruturada tão tudo bem hoje... por quê? Porque teve uma 
família estruturada... teve um pai ali... teve uma mãe sabe? que levo pro 
colégio... teve um pai que levo pra ir jogar bola... teve tudo isso... teve um pai 
que corrigiu na hora certa... teve uma mãe que... sabe? chamou atenção na 
hora que teve que toma... e eu não tive isso. Então a família é importante 
sim... pra direcionar... pra que num futuro você possa se torna uma pessoa 
né? assim... estruturada. E realmente... se tornar um homem que é capaz de 
ter uma família que é capaz sabe? de  se manter... porque teve gente que não 
teve. (M1)

Em SD 13, vimos que M1 condiciona a relevância familiar à questão da 

estruturação: A família é importante... é importante sim... desde que seja uma família 

estruturada, representação esta que resvala no sentido de que não basta ter uma família; 

é condicional que esta seja estruturada e conceda aos seus descendentes uma preparação 

e amparo para o futuro. O discurso da família proferido por esse sujeito é atravessado 

pela formação discursiva religiosa, que ressalta a importância da família patriarcal, 

representada pela formação pai, mãe e filho(s). A representação da família ideal 
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(estruturada), que perpassa M1, desvenda subjetivamente a falta que o constitui como 

sujeito. A ausência do vínculo paterno e o distanciamento da mãe, devido ao 

alcoolismo, fazem que o sujeito ressalte a importância da figura materna ideal mãe-

cabeça no âmago familiar, numa busca pela completude. M1 assinala tudo aquilo que 

lhe falta e que poderia conceder a ele um futuro diferente: se eu tivesse tido uma 

estrutura familiar, se eu tivesse uma mãe cabeça, se eu tivesse eu não tava nessa hoje. 

Vimos que esse sujeito sente falta do apoio familiar, da cobrança, da educação; nesse 

contexto, o uso da construção condicional com se assinala linguisticamente uma 

probabilidade de mudança. 

Conforme Woodward (2000, p. 9), historicamente “a identidade é 

relacional”, ou seja, depende de algo que está fora dela para existir. Dessa maneira, 

interpretamos que esse sujeito estabelece um processo de identificação que se define 

pela marcação da diferença, corroborando que é na relação com o outro que esse sujeito 

se define. Na esteira de Woodward (2000, p.39-40), “As identidades são fabricadas por 

meio da marcação da diferença. Essa marcação da diferença ocorre tanto por meio de 

sistemas simbólicos de representação quanto por meio de formas de exclusão”.  Assim, 

ao afirmar as famílias aí::, o enunciador faz alusão àquilo que o difere das diversas 

famílias que, diferentemente dele, estudam, possuem estrutura familiar e, por isso, têm 

as condições e oportunidade que ele não teve e supostamente não tem.

M1 reconhece, a partir do outro a possibilidade de um futuro ao enunciar: se 

tornar um homem que é capaz de ter uma família... que é capaz sabe?”, [...] O outro, 

que é, ao mesmo tempo responsável pela identidade do eu, que se faz imaginariamente 

(DERRIDA, 1999 apud CORACINI, 2010c, p.104). Nessa perspectiva, a esperança de 

futuro delegada a si mesmo e ao outro desvela que, na atualidade, ele não se sente apto a 

construir uma família. Essa transferência é abalizada linguisticamente pelo uso do artigo 

indefinido um, que expressa qualquer homem e não o homem (específico), e pela 

presença do verbo de ligação tornar-se, que representa a transformação: tornar-se algo, 

passar a ser. Desse modo, o uso do artigo indefinido e do verbo de ligação, converge 

para um distanciamento atual de M1 em relação ao perfil de “sujeito estruturado”, 

porém assinala a possibilidade de uma transformação. 

Nesse sentido, os pressupostos de Hall (2000, p. 96) enfatizam “a fluidez da 

identidade”, como uma “questão de ‘tornar-se’, aqueles que reivindicam a identidade 

não se limitariam a ser posicionados pela identidade: eles seriam capazes de posicionar 

a si próprios de reconstruir e transformar as identidades” (HALL, 2000, p.28). Esse 
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sujeito, ao enaltecer a probabilidade de construir uma nova identidade, em “tornar-se”, 

rompe com a questão da identidade fixa.

Os relatos revelam que a falta de estrutura impele os sujeitos de rua, direta 

ou indiretamente, a uma reflexão acerca dessa falta de base familiar. Nessa observação, 

apontamos que a desestruturação familiar descrita, em alguns relatos, irrompe 

recorrentemente em um discurso de rejeição e de vitimização, que transfere ao outro a 

culpa pelo desalento. Segundo Forbes (2009), é preciso oferecer ao homem 

desbussolado30 a responsabilidade frente ao acaso e a surpresa, enfim, diante do 

inconsciente e da família, pois, desse modo, conforme apostava Lacan:

[...] seria possível tocar no ponto íntimo de vergonha do analisante; não 
vergonha social frente ao outro, mas uma vergonha íntima sem a qual a vida 
fica nua, sem qualidade, desqualificada. A família é a primeira intimidade de 
cada um, sua “extimidade”, se preferirmos o trocadilho de Lacan. A família 
funda a extimidade de cada pessoa. (LACAN apud FORBES, 2009, p.6).  

No tocante à questão familiar, em sua maioria a população em situação de 

rua não teve e não tem uma estrutura familiar sólida que lhe possa garantir financeira e 

emocionalmente um amparo, todavia, no inconsciente desse sujeito a família é 

representada como algo importante e fundamental, embora essa relevância esteja 

condicionada à ressalva da estruturação. Ao construir o relato sobre a formação 

discursiva familiar M1 e M3 desvelam o desejo de aceitação, o anseio de integrar um 

grupo familiar no sentido tradicional, com as funções de proteção e socialização 

garantidas. Os sujeitos são constituídos pelo discurso do outro (família) que lhe falta e 

essa ausência da família estruturada está viva na memória e discurso pelo desejo da 

completude.

Apesar de reconhecerem o valor da instituição familiar, os sujeitos não 

identificam essa mesma proeminência positiva no âmbito familiar do qual são parte 

integrante, destacando assim, uma distinção entre o conceito de família idealizada e 

reconhecida, e da real. A esse respeito, destacamos as assertivas eu não quero aquele 

povo, eu não ocupo, a família é importante desde que seja estruturada. Nesse contexto, 

a instituição família tem perdido suas funções de proteção e socialização, de que decorre 

o desamparo de diversos indivíduos e a situação de rua.

                                               
30 Este conceito desenvolvido por Forbes (2009) significa rusticamente, nas palavras do autor, que após a 
quebra de padrões e limites propostos pela globalização o homem percebe-se sem a ausência de caminhos 
preestabelecidos para seguir, o que configura certa desorientação que deve ser/estar limitada pelo 
princípio responsabilidade.   
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3.3.2 Formação Discursiva Capitalista

SD (14): O dinheiro... Vou dizer uma coisa pra você... o dinheiro é uma 
coisa que não vale pra ninguém... não vale pra ninguém... (P:) Porque? Não 
vale pra ninguém... porque se eu tiver... você não vai ter... quem vai ter... 
sabe quem que é? O próprio que busca. E nem o empregado não vai ter 
nada também porque o dinheiro que ele te dá vai ficar para o outro. 
Entendeu? (P:) Mais ou menos? Explica melhor? Se eu tenho um dinheiro eu 
passo pra você aí você passa pra mim aí eu passo pra outro e o outro passa 
pra outro e vai valer pra quem? Pra ninguém. Vai passar passa passa... 
Entendeu? (M2)

Em SD 14, o sujeito desvela a representação constituída em seu 

inconsciente acerca do dinheiro, uma visão que, ao mesmo tempo em que revela uma 

prática social de consumo e de acúmulo de capital, constrói um descrédito que vai de 

encontro à prática capitalista da sociedade do consumo. O discurso construído pelo 

sujeito retrata o fato de o dinheiro pertencer a uma minoria social, que, detentora de 

poder, consegue vislumbrar e desfrutar os benefícios provenientes do capital, benefícios 

os quais ele não possui. O dinheiro, que é abordado neste trabalho por estar 

estreitamente ligado às praticas de consumo e de cidadania, é tido por esse sujeito como 

algo inconstante, que, na essência, não pertence e não vale para ninguém, constituindo 

assim, uma representação subjetiva da sociedade capitalista.

Conforme destaca Nasser (2000, p. 29),

O processo de exclusão desses homens, do e pelo mercado de trabalho, 
repercute sob a forma de sucessivas perdas, na totalidade de suas vidas, 
enquanto indivíduos sociais. Por não se relacionarem mais ou ainda com o 
trabalho, como trabalhadores formais, também não se relacionam com o 
dinheiro enquanto remuneração pela venda contratual de sua força de 
trabalho, mas tão-somente com o dinheiro sob a forma de “trocados” 
provenientes dos “bicos” executados ou, mais comumentemente, sob a forma 
de esmolas recebidas.

A subjetividade do indivíduo está em permanente mudança, e traz 

concomitantemente memórias de um passado e expectativas de um futuro, de modo que 

a desvalorização do dinheiro sugerida por M2 é resultado de suas frustrações com o 

trabalho e consequentemente de seu distanciamento, escassa relação com o dinheiro e 

com as atividades capitalistas. Ao relacionar-se de maneira escassa com o dinheiro o 
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sujeito perde sua identidade de provedor o que representa uma das principais rupturas 

no processo de desvinculação familiar.

Neste contexto, os sujeitos de rua constroem novas formas de sobrevivência 

e rompem com criações tidas como bases sociais, como, por exemplo, a família, o 

trabalho e o dinheiro, de modo a reafirmar a necessidade de (re)pensar os conceitos de 

família, trabalho, dinheiro, consumo, cidadania, estabilizados social, histórica e 

culturalmente em nossa sociedade ao longo dos anos.  Essa aparente dificuldade do 

sujeito de rua em ater-se à segurança de uma vida social estável representa a 

fragmentação do sujeito contemporâneo, que, sem perspectivas, continuamente perde, 

constrói e (re)constrói identidades que, no contexto dos sujeitos de rua, os colocam na 

condição de desacreditados, de rejeitados, que buscam alternativas que lhes possam 

assegurar algo, para, enfim, sobreviver no “labirinto da (des)ordem social, que deveria a 

todos acolher e recolher” (CORACINI, 2010a, p.125).

SD 15: O dinheiro... eu acho que pra mim... nessa fase que nós tamu 
vivendo hoje eu acho que é importante... sem dinheiro ninguém veve... 
tudo... até uma caixa de fósforo que você vai comprar tem que ter o 
dinheiro... você num compra nada sem o dinheiro não dona... num 
compra... thun thun... hoje em dia não compra::. (M3)

Nesse excerto, as afirmações de M3 representam a valorização do dinheiro, 

que, nesse caso, constitui-se em um elemento transformador, que garantiria a esse 

sujeito condições econômico-financeiras favoráveis à manutenção da sobrevivência. Ao 

proferir “você num compra nada sem o dinheiro[...] hoje em dia não compra”, o sujeito 

estabelece uma distinção entre dois períodos diferentes, tendo em vista que, 

antigamente, o processo de troca denominado “escambo”, que configurava “a troca de 

mercadorias sem o uso da moeda”31, possibilitava a aquisição de novos objetos por 

meio da permuta. Na atual sociedade do consumo, onde nada se dá, tudo se vende e se 

compra, todas as relações estão marcadas, todavia,  por um poder de consumo ligado às 

elites sociais.

Ao enunciar sem dinheiro não dona [...] hoje em dia não compra, M3 

constrói um discurso saudosista que desvela uma suposta saudade das práticas de um 

passado que já não existe mais, em que produtos poderiam ser comprados pela troca 

                                               
31 HOUAISS, Antônio; Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa. Versão 3.0. Editora 
Objetiva e FL Gama Design, 2009.
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de objetos/outros produtos.  No que se refere ao contexto social, o enunciador faz 

referência ao perfil de uma sociedade excludente e injusta, cujo valor de cidadão está 

associado ao poder aquisitivo.

As representações que permeiam, em SD 15, o inconsciente de M1 também 

constituem uma imagem positiva do dinheiro, porém uma positividade que depende da 

responsabilidade do sujeito que o possui em saber administrá-lo e utilizá-lo da melhor 

maneira, no caso, de modo a suprir as necessidades básicas da vida do indivíduo e 

viabilizar a concessão de benefícios ao sujeito:

SD 16: Depende né?. Dinheiro ele bem empregado ele é essencial na vida da 
gente... dinheiro mal empregado ele só vai te trazer:: prejuízo e 
arrependimento... depende da forma que você utiliza ele... se for pra te 
beneficiar... pra você adquirir sabe? um benefício melhor um... uma 
posição... sabe assim... como se diz? Se você for adquirir assim tipo:: 
dinheiro traz um pouco de felicidade... você com ele... se você souber 
empregar ele você se torna uma pessoa feliz. Tá certo que ele não compra 
saúde... não compra liberdade... mas ele é importante... porque se você 
souber usar ele você vai ser feliz no limite né? agora:: se não souber usar 
dinheiro na mão vai embora rápido. (M1)

Por outro lado, o sujeito de rua traz à tona os malefícios que esse mesmo 

dinheiro pode trazer, caso não seja utilizado com responsabilidade.  Essa dubiedade da 

concepção do dinheiro representa a divisão do sujeito, que, cindido entre “benefícios” e 

“prejuízos”, vê-se atravessado por discursos outros, outras vozes que o perpassam e que 

ressalvam a responsabilidade do consumo. Concomitantemente, perpassado pelo 

inconsciente, desvela o espectro das próprias experiências negativas do uso do dinheiro 

na aquisição de bebidas e drogas, uma vez que esta é uma dependência que exige a 

volatilidade do dinheiro.

Ao enunciar dinheiro traz um pouco de felicidade, o sujeito subverte o dito-

popular: “Dinheiro não traz felicidade”. Essa desconstrução valida-se para o sujeito, 

uma vez que a existência de melhores condições financeiras e a utilização responsável 

do dinheiro poderiam proporcionar a esse sujeito resultados totalmente diferentes dos 

obtidos até o momento. Essa condicionalidade em relação aos benefícios do dinheiro 

produz a imagem inconsciente de uma má utilização do dinheiro praticada 

anteriormente por M2, provavelmente relacionada ao uso de bebidas alcoólicas e 

drogas. O discurso construído desvela uma oscilação entre o ter e o usar, entre 

liberdade e felicidade, visto que as experiências com o dinheiro configuram-se em 
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experimentações limites, que, sinuosamente, expõem a agilidade com a qual o dinheiro 

esvai-se nas mãos daqueles que não fazem bom uso dele. 

Um posicionamento menos ponderado pode ser identificado em SD 17:

SD 17: O dinheiro pra mim tem hora que ele é uma porcaria. Porque não 
adianta você ter dinheiro... mas você não ter felicidade. Mas... dentro da 
sociedade ele é importante né? Ele fala mais alto... ele sempre fala mais 
alto... porque hoje em dia se você não tiver o dinheiro você não tá na 
sociedade... o povo não está nem aí pra você... os povo da sociedade vê um 
mendigo na rua o que eles faz... eles não faz nada... vira as costas e saí 
andando... vou falar pra você a situação das pessoas que vivem na rua é 
difícil... é difícil mesmo... muitos vivem e ainda tem um lugarzinho onde 
tomar banho e outros que ficam meses e meses sem tomar banho [...]. 
Quando eu tinha a minha família... eu olhava pra essas pessoas assim e 
falava: “Meus Deus... eu espero que um dia eu nunca chegue numa situação 
dessas”... e cheguei... a gente nunca diga não... é doido. A rua é o lugar mais 
triste que tem... triste mesmo sabe? (M4)

As palavras de M4 assinalam, inicialmente, o descomprometimento em 

relação ao dinheiro, posto que esse sujeito subjetiva a questão associando-a ao dito 

popular: “Dinheiro não traz felicidade”: Porque não adianta você ter dinheiro... mas 

você não ter felicidade. Por outro lado, ao enunciar O dinheiro pra mim tem hora que 

ele é uma porcaria, M4 relativiza a “verdade” enunciada. 

Nesse contexto, interpretamos que as duas representações do sujeito 

assinalam a dubiedade das próprias crenças, tendo em vista que a desvalorização do 

dinheiro é feita de modo parcial. Dessa maneira, o sujeito pressupõe que as ações 

praticadas dentro da sociedade são assinaladas pela supremacia do dinheiro – ele sempre 

fala mais alto –, o que configura uma crítica acerca do poderio do dinheiro em meio às 

relações sociais.  Essa dubiedade do dinheiro representada por M4 fundamenta-se na 

própria característica dúbia do dinheiro, que, se, por um lado, se torna essencial para 

garantir as necessidades básicas do indivíduo, por outro é historicamente, motivo de 

grandes lutas e disputas, bem como agente de alteridade entre as classes.

No enunciado o povo não está nem aí pra você... os povo da sociedade vê 

um mendigo na rua o que eles faz... eles não faz nada... vira as costas e saí andando,  o 

uso da expressão “povo” identifica “o grupo de indivíduos que formam uma nação”32; é 

o outro representado por um conjunto de sujeitos que, apesar de comporem a sociedade, 

afiançam a cegueira, a alienação dos sujeitos ante as necessidades dos demais, o que 

                                               
32 HOUAISS, Antônio; Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa. Versão 3.0. Editora 
Objetiva e FL Gama Design, 2009.
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desvela toda a paralisação da sociedade hegemônica em relação às carências e às 

misérias dos sujeitos de rua. Nesse excerto, M4 coloca-se na condição de excluído 

social que não integra a sociedade. Segundo Silva (2000, p. 82), “Afirmar a identidade 

significa demarcar fronteiras, significa fazer distinções, entre o que fica dentro e o que 

fica fora”. Nesse sentido, observamos que esse sujeito condiciona sua integração à 

sociedade à posse do dinheiro e, desse modo, acaba por (re)afirmar sua identidade de 

excluído.  Nesse contexto, M4 representa o dinheiro como condição primária para 

integrar a sociedade, porque hoje em dia se você não tiver o dinheiro você não tá na 

sociedade, e, dessa maneira, sua voz “demarca fronteiras” acerca do conceito de 

sociedade que prevalece em seu imaginário. 

Por outro viés, vimos também que M4 apresenta sempre um distanciamento 

do grupo de sujeito de rua, muitos vivem e ainda tem um lugarzinho onde tomar banho e 

outros que ficam meses e meses sem tomar banho [...], “um mendigo/o outro”, fato que 

ratifica o olhar sob o outro. Nesse processo, o uso dos pronomes indefinidos “muitos” e 

“outros” assinalam o distanciamento em relação aos dois estereótipos de sujeitos de rua 

descritos. Nesse sentido, o discurso de M4, caracteriza um afastar-se “de si para olhar o 

outro”, consiste em assumir a posição de observador, de um espectador que assiste à 

realidade dos sujeitos de rua sem tornar-se parte integrante (CORACINI, 2010b, p. 

100). Nesse excerto, conforme Coracini (2007, p. 35), “o uso do advérbio de 

relatividade “ainda” produz o efeito de sentido de esperança” e, dessa maneira, o sujeito 

estabelece a possibilidade de futuro para aqueles sujeitos de rua que possuem um local 

para manutenção das necessidades.

O relato de vida, perpassado transversalmente pelas formações discursivas 

capitalista, familiar e religiosa, conduz M4 a um retorno ao passado e a fazem 

rememorar acontecimentos coletivos e sujeitos que cruzaram sua vida e, portanto, a 

constituem, “porque cada um de nós é sempre outros na sua constituição heterogênea”

(CORACINI, 2010c). É nesse movimento que o sujeito distingue o antes e o depois da 

pertença familiar, percurso que lhe permite reviver sua própria origem e as rupturas 

sofridas nessa trajetória.

Com relação às representações do dinheiro, concebidas a partir da relação 

ausência/ presença, este é representado tanto de forma positiva como de forma negativa, 

tendo em vista que, para uma parte dos sujeitos de rua, a falta deste é representada como 

o fator determinante da situação de rua em que se encontram, especialmente nos casos 
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dos sujeitos M3 e M5, que, na condição de migrantes das fazendas da região, 

vislumbram, no trabalho, uma oportunidade para aquisição de capital e bens materiais, o 

que lhes garantiria a possibilidade de consumo. 

Nos relatos de M2 e M4, é elaborada uma suposta desvalorização do 

dinheiro. As afirmações desse segundo grupo, adquirem forte representatividade a partir 

do momento em que são consideradas em sua genealogia, tendo em vista que a 

representação do dinheiro como algo que, na essência, não pertence e não vale para 

ninguém, constitui-se em uma forma de abnegação e de resistência ao dinheiro que se 

concentra nas mãos de uma minoria social detentora de poder e não pertence a eles. 

3.3.3 Formação Discursiva Trabalhista

SD 18: Trabalhava em posto de gasolina. Trabalhei por vinte e cinco anos.
(P:) E por que o senhor saiu? Porque eu enjoei. (P:) Do quê? Do trabalho... 
de tudo... parece que eles não me pagava. (P:) Como assim? Uai... oh:: 
você lava um carro por trinta real você vai ganhar cinco... é humildade né? 
Eu lavava vinte... dezoito carro por dia aqui no X aqui... ali no posto ali... eu 
trabalhei esses postos todinhos aqui... você pensa que eu tô assim não é 
porque eu quero... é o seguinte se eu chegar em você... se você falar pra 
mim assim oh:: no sentido certo assim: “Você faz aquele serviço ali pra 
mim” e você vai pagar aquele preço é aquele preço... mas você tá  ganhando 
dinheiro em cima dele... os cara fazia isso... desculpa a palavra mas é dita... 
se eu te der quarenta e cinco você vai querer qual trinta e cinco... você 
entendeu? É um querendo ganhar em cima do outro? ((comentário externo)). 
(M2) 

Na SD 18, ao afirmar eu enjoei, o enunciador ressalta toda insatisfação com 

a vida e o trabalho precedentes à vida na rua. Em seus dizeres, o trabalho é representado 

como algo dispensável, tendo em vista que o uso do verbo enjoei transporta a ideia de 

enfado, de aborrecimento e insatisfação com o trabalho ou com as condições de 

trabalho, fato que levou esse sujeito a abandonar o emprego e a procurar novas 

alternativas de vida. Sua declaração constitui um discurso evasivo que emancipa esse 

sujeito de prestar maiores explicações acerca do abandono do trabalho. Esse subterfúgio 

instaurado pelo sujeito estabelece, na prática, uma forma subjetiva de resistir ao 

sofrimento e encarar alguns acontecimentos ocorridos no decorrer de sua vida, posto 

que, conforme vimos anteriormente, os rompimentos dos laços, destacadamente após o 

falecimento de sua genitora, abrangem níveis deferentes, familiares e trabalhistas, 

conforme pressupõe o enunciado Do trabalho... de tudo.  
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Por outro lado, quando associamos a afirmação eu enjoei ao tempo de 

trabalho “vinte e cinco anos” e, posteriormente, às condições de trabalho destacadas 

pelo cidadão de rua em “parece que eles não me pagava certo”, deparamos com a 

questão da mais-valia que, proposta e desenvolvida por Marx em O Capital, 

corresponde ao lucro obtido com a exploração do trabalho assalariado. Nesse contexto, 

interpretamos que as precárias condições de trabalho desse sujeito e o fato de ele se 

sentir usurpado pelo empregador podem tê-lo favorecido a trilhar o caminho das ruas e, 

simultaneamente, tê-lo levado a construir uma visão subversiva das questões 

trabalhistas. O antigo trabalho é representado por esse indivíduo como um órgão de 

exploração que tirava proveito de sua força de trabalho para obter lucros, fato que 

sugere a exploração para a acumulação de capital. Conforme Jameson (2001, p. 27), o

dinheiro ataca os vínculos sociais, a partir do momento em que sua valorização ou 

desvalorização se restringe a interesses individuais, e, não coletivos, o que promove a 

fragmentação dos vínculos sociais da vida cotidiana. Tal proposição, associada à 

realidade de M2, caracteriza o rompimento dos vínculos empregatícios diante do 

predomínio dos interesses econômicos do empregador.

No decorrer de sua fala, observamos, entretanto, que a vitalidade dos 

vínculos empregatícios encontrava-se fragilizada, posto que a afirmação Trabalhei por 

vinte cinco, denota o tempo transcorrido e não a perduração do tempo de trabalho. Ao 

afirmar eu trabalhei esses postos todinhos aqui, o sujeito almeja destacar sua 

predisposição ao exercício da profissão, no entanto o enunciador não tem controle do 

seu dizer e dos efeitos de sentido produzidos pelo discurso. Desse modo, esse sujeito 

acaba por desvelar a superficialidade dos vínculos empregatícios estabelecidos até o 

momento. 

SD 19: [...] eu tô na rua... tem parente tem irmã tem mãe tem irmão tem 
tudo aí só que não quero fica... é tudo casado... [...] agora se eu fica indo 
na casa de um pega um prato de comida hoje... acaba outro pega outro 
pra amanhã... aí num vira tem que arrumar um serviço pra fazer no final da 
tarde porque eu não vou morrer agora... qualquer coisa eu... aí quando eu 
voltar eu equilibro... se Deus quiser. (M5)

Conforme vimos anteriormente em (SD 06), no item 3.2, nesse recorte a 

fragmentação do vinculo familiar também é intensificada pela ausência do pronome 

possessivo minha. A ausência pronome possessivo e o uso do verbo ter no presente do 

indicativo precedente aos substantivos parente, irmã, irmão corroboram um 

afastamento (o outro tem) que nos conduz a estabelecer uma distinção entre os verbos 
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ter e haver. O primeiro traz do sentido de posse, possuidor e o segundo de existência, 

deste modo a família existe, porém M5 não se sente nem possuidor nem parte 

integrante. 

Afirmamos que essa possível rejeição, assinalada no recorte (19), vai além 

de um não querer, e pode ser apontada como resultado de uma série de conflitos 

familiares que conduziram esse indivíduo ao distanciamento do convívio familiar. 

Dessa maneira, ratificamos que, nesse caso, a situação de rua não se constitui em uma 

opção, mas sim uma situação de descrédito em relação à família, que já não representa 

amparo. Nesse caso, o sujeito não entra no jogo do outro, resiste “para mostrar-se que se 

têm qualidades para resistir ao sofrimento da exclusão, e assim, encontrar um lugar para 

si, apesar de tudo” (CORACINI, 2010a, p.111).

Em SD 19, notamos que M5 sente-se incomodado com a prática cíclica da 

mendicância. Ao afirmar se eu fica indo na casa de um pega um prato de comida hoje... 

acaba outro pega outro pra amanhã... aí num vira, o sujeito exprime sua insatisfação 

com o fato de permanecer dependente da caridade alheia para suprir sua necessidade 

básica de alimentação. Na sequência, associado a essa questão do constrangimento 

diante da prática recorrente da mendicância, vemos emergir o discurso do trabalho, pois, 

no atual contexto, conseguir um trabalho representa, para M5, o fim da mendicidade e 

uma oportunidade de conquistar o equilíbrio desejado. 

A presença da palavra equilíbrio, que nos remete à noção de “estabilidade, 

autocontrole”, deixa transparecer que a situação de rua, para esse sujeito, representa a 

instabilidade e o descontrole pessoal, ao passo que a entrada no mercado de trabalho 

representa a transformação desse quadro. 

Nessa relação, entre o sujeito e o trabalho, observamos que a partir do 

enunciado, tem que arrumar um serviço pra fazer no final da tarde porque eu não vou 

morrer agora, M5 valoriza o trabalho e está disposto a mudar sua atual condição de 

vida. Nesse caso, o sujeito quer entrar na “ordem do discurso”, adentrar o mercado de 

trabalho, mas as dificuldades prevalecem e as chances para entrar e participar do jogo 

da sociedade hegemônica são restritas e restritivas. Ao estabelecer um prazo mínimo 

para conseguir um trabalho e relacionar esse ato à morte, esse sujeito desvela todo o 

imediatismo da relação trabalho/vida, desemprego/morte, assinalada pelo uso da 

conjunção explicativa porque, que, por conseguinte, expressa que apenas a morte o faria 

desistir de trabalhar ou o impediria de adentrar o mercado de trabalho.
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Em decorrência das perguntas formuladas as formações discursivas (FD) do 

familiar, do capitalista e trabalhista surgem repetidamente nos relatos, no entanto essas 

três FD imbricam-se produzindo um efeito de comunhão. No interior desse jogo, vimos 

irromper diferentes discursos: militar, da saúde, religioso, da agressão, da vitimização, 

da culpabilização, que configuram os processos de identificação dos cidadãos de rua e 

significam a história desses sujeitos. 

3.4 Culpabilização de si e do outro

SD 20: Bom... Eu nasci da década de setenta... nasci numa época em que mãe 
solteira não era... não era bem vista... entendeu? Minha família era 
conturbada... minha mãe era alcoólatra não tive pai... não tive uma 
estrutura familiar... então eu tive é... eu tive tudo...() favorável pra eu me 
tornar uma pessoa assim totalmente.. sem estrutura nenhuma. Minha 
criação foi muito turbulenta... minha infância muito turbulenta... minha mãe 
era alcoólatra... meus tios me batiam... batiam na minha mãe... e:: minha mãe 
foi embora pra uma fazenda largou eu com a minha avó... e vó mima muito 
o neto né? Num num num tem uma criação assim éh:: num tem uma dose 
certa... né? Vó é muito... ela me paparicou demais... era o extremo... né? 
Quando... quando... era pra mim ser castigado era um castigo muito... 
doloroso... quando era pra ser... tipo... beneficiado por alguma coisa era até 
demais... era em excesso... entende? E aí minha vó faleceu... minha vó 
faleceu e:: as porta se fechô... né? Minha mãe...  parou de bebe... voltô pra 
aqui pra cidade... trabalha aqui na cidade... mas... foi quando eu comecei 
bebe... foi quando eu comecei usar droga... eu sou bem transparente com 
você. E aí ficou difícil né... tio não quer saber... irmão também não quer 
saber:: aí eu fui parar na rua... né? Fui parar na rua. (M1)33

O sujeito inicia seu relato de vida em forma de narrativa com o apontamento 

dos acontecimentos desde sua infância, o que se constitui como uma característica 

particular desse sujeito. No entanto, este eu proferido pelo enunciador, não representa a 

homogeneidade deste sujeito, pois, conforme Coracini (2007, p.143): 

[...] é pelo e no olhar do outro que eu me vejo como um, outro que 
internalizo como sendo o “eu”, outro que me constitui como sujeito 
pela linguagem pelo discurso que diz o que e quem sou, como e 
porque sou. E é na medida em que assumo esse dizer, que a ele me 
submeto (inconscientemente), que dele me aproprio, digerindo-o, 
tornando-o “carne”, que me torno sujeito.

                                               
33 A sequência discursiva (SD 01) corresponde à narrativa de um sujeito de rua de trinta e dois anos de 
idade, que possui familiares residentes no município, porém, em decorrência de diversos problemas com 
álcool e drogas, encontra-se em situação de rua.
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Ao contextualizar a época de seu nascimento, e nesse processo direcionar o 

leitor ao contexto sociocultural no qual sua infância se desenvolveu, o sujeito desvela a 

posição conservadora da sociedade patriarcal da década de 1970. Dessa maneira, o 

sujeito tenta ancorar todas as possíveis dificuldades enfrentadas pela sua família, 

especialmente pela sua mãe, na época em questão, pois, na década de 1970 ser mãe 

solteira era motivo de vergonha para a família e, muitas vezes, motivo de abandono 

familiar, o que continua a ser um “tabu” nos dias atuais.

Em SD 20, observamos a presença reiterada do pronome possessivo minha

como um marcador de identidade, estabelecendo uma relação de pertencimento: minha 

família, minha mãe, minha criação, minha avó. Segundo Castells (1999, p. 80), essa 

marca de identificação desvela uma identidade defensiva “uma identidade de 

entrincheiramento no que se entende como reconhecido contra a imprevisibilidade do 

desconhecido e do incontrolável [...] as pessoas agarram-se a si mesmas: qualquer coisa 

que possuíssem, e o que quer que fossem se transformou em sua identidade”. O sujeito 

de rua busca na relação de pertencimento uma identidade que o defenda contra o 

desconhecido.

Nesse relato, todas as dificuldades enfrentadas pelo sujeito, a mãe, solteira e 

alcoólatra, os tios violentos, a ausência do pai, são colocadas como motivos que o 

direcionaram a levar uma vida sem estrutura, como em uma relação de causa e 

consequência, produzindo um discurso de vitimização, no qual, entretanto, o sujeito não 

se coloca como responsável pelo destino que sua vida tomou. Essa responsabilização do 

outro, elaborada pelo sujeito, deve-se ao fato de que, “ao falar de si”, o sujeito o faz 

mediante um afastamento, que permite não um olhar para si, mas sim um olhar para o 

outro; e é no outro que ele identifica as dificuldades, as faltas e os desacertos. 

No decorrer do relato, o sujeito (re)afirma as dificuldades enfrentadas 

durante sua infância: Minha família era conturbada... minha  minha mãe era 

alcoólatra... não tive pai... não tive uma estrutura familiar... então eu tive é... eu tive 

tudo...()  favorável pra eu me tomar uma pessoa assim totalmente... sem estrutura 

nenhuma”. Conforme Neves (2000, p.173), os adjetivos são usados para atribuir uma 

propriedade singular a uma categoria denominada por um substantivo, desta maneira, os 

qualificativos conturbado e turbulento atribuem aos substantivos família e infância uma 

qualificação negativa, colocando os acontecimentos ocorridos nesse períodos como 

responsáveis por um contexto favorável, porém não determinante, pela trilha desse 

sujeito pelo caminho das ruas. 
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Nessa ordem, segundo Jonas (2006, p. 351, apud FORBES, 2009, p. 5), 

necessitamos de atitudes circunscritas a uma nova ética calcada no princípio 

responsabilidade, pois é uma das “condições da ação responsável não se deixar deter por 

esse tipo de incerteza, assumindo-se, ao contrário, a responsabilidade pelo 

desconhecido, dado o caráter incerto da esperança; isso é o que chamamos de “coragem 

para assumir a responsabilidade”. Coragem, que falta a muitos, inclusive aos sujeitos de 

rua. Nessa mesma vertente, Forbes (2009, p. 6) cita Lacan (1998, p. 873), o qual postula 

que “Por nossa condição de sujeito somos sempre responsáveis”, desse modo, nos 

permite compreender que somos sempre responsáveis, independente das variáveis e do 

contexto.

Nas generalizações contidas nas construções de natureza adverbial 

totalmente... sem estrutura nenhuma, assinala-se a dificuldade deste desse sujeito para 

se reerguer, supondo que, em torno dele ou sob ele, não existe nenhum respaldo social 

ou familiar. Emerge, desse contexto de pertencimento, distinção, entre a sua família e as 

demais famílias: ele se representa como integrante de um modelo de família que foge ao 

modelo tradicional de família unida, composta por pai, mãe e filhos. 

Conforme afirma Orlandi (2003, p. 30), “os sentidos não estão somente nas 

palavras, nos textos, mas na relação com a exterioridade, nas condições em que eles são 

produzidos e que não dependem só das intenções do sujeito”. Dessa forma, ao escolher 

certas palavras, o sujeito termina por silenciar outras, e essas escolhas são feitas sempre 

em relação à exterioridade, de modo que nunca são aleatórias nem transparentes. A 

escolha do verbo largou, para explicar que a mãe havia ido embora e deixando-o sob os 

cuidados da avó, alude à condição de objeto descartável, como algo que poderia ser 

facilmente solto, deixado de lado, abandonado. Nessa descrição, M1 deixa transparecer 

que a representação que permeia o inconsciente aloca a si mesmo na condição de objeto, 

como algo que poderia ser, e o foi, deixado para trás pelos familiares. Ressalvamos que 

todos esses acontecimentos aparecem muito vivos na memória e no discurso desse 

indivíduo e o interpelam continuamente, constituindo-o como sujeito. Assim, nesse 

relato prevalecem as experiências traumáticas desse sujeito enquanto criança. A esse 

respeito, Freud (1976, p.72, apud LEITE, 2006, p.175) afirma que:

[...] nas chamadas primeiras lembranças da infância não possuímos os 
vestígios genuínos de lembrança, mas sim uma revisão posterior delas, 
uma revisão que pode ter sido sujeitada a influências de uma 
diversidade de forças psíquicas posteriores. Assim, as ‘lembranças da 
infância’ dos indivíduos passam em geral a adquirir significado de 
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‘lembranças encobridoras’, e nisto elas oferecem uma notável analogia 
com as lembranças da infância dos povos preservadas nas lendas e nos 
mitos.    

Ao mencionar a educação promovida em sua infância, o sujeito utiliza o 

substantivo criação, que traz uma carga semântica que ressalta primariamente o sentido 

de “sustentar”, “alimentar” e, secundariamente, o de promover a educação. 

Progressivamente, o sujeito M1 acentua uma desqualificação familiar, de modo que até 

mesmo os carinhos concedidos pela avó materna são tidos como fatores negativos à 

medida que não apresentavam um equilíbrio, apenas extremos: Quando... quando... era 

pra mim ser castigado era um castigo muito... doloroso... quando era pra ser... tipo... 

beneficiado por alguma coisa era até demais... era em excesso... entende?. O discurso 

da família proferido pelo sujeito é sustentado pela heterogeneidade constitutiva, 

representada pelo discurso inscrito na memória social de que, na casa da avó, “tudo 

pode”, de que avó estraga os netos porque mima demais. Esse interdiscurso é utilizado 

para corroborar as falhas da educação “tortuosa” que recebera quando criança, e que são 

ressaltadas constantemente na narrativa desse sujeito. Nesse sentido, os acontecimentos 

são elencados sob enfoque negativo, de modo que até mesmo os episódios positivos, 

como o carinho da avó, são tidos como prejudiciais.

As marcas da denegação enfatizam tudo aquilo que falta a esse sujeito, esse 

cidadão de rua, tudo aquilo que ele não teve: não tive pai... não tive uma estrutura 

familiar, e, concomitantemente, expressam desejos recalcados no inconsciente: E se eu 

tivesse pai? Como seria se eu tivesse? E se eu tivesse uma estrutura familiar?  Como 

seria? Seria diferente? Esses dizeres representam o sujeito do inconsciente, marcado 

pela necessidade de se submeter à lei, às regras, aos valores do grupo social no qual se 

inscreve, como condição para viver em sociedade.

Observamos que, em diversas etapas, o sujeito ressalta os pontos negativos 

de sua infância, porém, até o momento, ele não se coloca como autor como ou co-autor 

de sua história: os responsáveis são sempre os familiares e os acontecimentos ruins que 

afetaram a ele e a sua família. Percebemos, na sequência, que, esse sujeito subjetiva a 

questão da desestruturação familiar e coloca-se como resultado de um processo, de uma 

série de infortúnios. 

A construção do relato de vida leva o sujeito de rua a uma (re)construção de 

sua vida, a uma busca pela memória dos principais acontecimentos que o constituíram e 

o constituem e assinalam um processo de escrita de si, “ uma escrita dos movimentos 
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interiores que constitui uma experiência [...] revelando os movimentos do pensamento” 

(FOUCAULT, 2006b, p.145). Nesse processo, o sujeito apresenta-se como cidadão 

honesto, qualificador que, por extensão, aplica-se a sua narrativa, para que seja tomada 

pelo outro como verdadeira. A presença do adjetivo transparente remete-nos à marca 

principal da linguagem, que é a sua opacidade, que, por sua vez, nos remete ao fato de 

que a elaboração da história de vida desse sujeito é sempre edificada com o intuito de 

justificar sua atual condição de vida. Desse modo, não é nem aleatória nem transparente, 

porém constitui, nesse momento, a verdade desse sujeito. 

SD 21: Tenho... você também tem... você acha que pingaiada é sonho?
Você acha que ficá andando aqui na rua é sonho. Você acaba de deita 
você vê o mundo acordá. Agora você não... porque você não bebe... Oh:: eu 
não aceito aquilo pra você também... eu não aceito... como eu não aceito pra 
mim também certo... mas não para nessa vida não... oh:: eu paro porque 
assim... porque não vale nada mesmo... eu quero essa... hora que entra a 
gente cai nessa... a gente não sai dessa por ninguém... porque tem gente pra 
dar força[...] É...  é verdade mesmo... Oh:: escuta a palavra porque eu não 
vou mentir omitir né não é mentir... é omitir... vai ficar assim. (M2)

A sequência SD 21 corresponde ao relato proferido a partir da pergunta: O 

senhor tem algum sonho? A partir desta pergunta o sujeito revela duas faces de uma 

mesma realidade, pois, ao mesmo tempo em que verbaliza sua insatisfação com a vida 

de rua Você acha que fica andando aqui na rua é sonho?, o mesmo sujeito exterioriza 

uma acomodação: eu quero essa..., enunciados que configuram uma contradição. Esse 

paradoxo mostra-se presente em outros momentos dos relatos, como em: o que falta 

mesmo é disposição, eu quero essa, vai ficar assim ou a gente não sai dessa por 

ninguém. Esses dizeres implicam a desconstrução do perfil inicial de sujeitos 

esperançosos por mudanças e ressaltam perfis de sujeitos conformados com as suas 

atuais condições de vida. 

Vemos uma constante oscilação entre o uso da primeira pessoa do singular 

eu, que reafirma o sujeito como sujeito do enunciado, e o uso da terceira pessoa do 

singular a gente, que especifica não apenas um sujeito enunciador, mas igualmente o 

grupo social ao qual pertence, no caso, o da população em situação de rua. Essa 

constante oscilação assinala, respectivamente, a aproximação e o afastamento do sujeito 

perante suas afirmações, no momento em que o sujeito coloca suas asserções como 

coletivas, e não mais individuais.
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A afirmação vê o mundo acordá, além de representar o desabrigo dos 

sujeitos de rua, representa também essa alienação temporal a que os indivíduos que 

moram nas ruas também estão subordinados ininterruptamente, em uma realidade na 

qual tempo e espaço se tornam fluidos, voláteis e anódinos. Nessa perspectiva, as 

palavras de Bauman (1999, p. 97) “os habitantes do Segundo Mundo vivem em um 

espaço pesado e resistente, intocável, que amarra o tempo e o mantém fora do controle 

deles”, vêm ao encontro do enunciado Você acaba de deitá você vê o mundo acorda, 

uma vez que ratifica essa alienação em relação ao tempo e às resistências do espaço-rua.

O equívoco promovido pelo uso do trocadilho feito pelos vocábulos omitir e 

mentir irrompem no discurso por meio da ironia, construindo um lapso que desvela a 

concepção do sujeito acerca da veracidade da afirmativa Oh:: escuta a palavra porque 

eu não vou mentir omitir né não é mentir... é omitir... vai ficar assim. O dicionário 

Houaiss, indica que o primeiro corresponde à “ação de deixar de mencionar, de dizer ou 

de escrever algo”; o segundo, ao ato de “afirmar ser verdadeiro, aquilo que se sabe 

falso”. Nesse sentido, mentir e omitir constituem-se em ações distintas, mas que 

desestabilizam a unicidade da afirmação e abrem a possibilidade a outros sentidos. 

Dessa maneira, a afirmação vai ficar assim não representa a aceitação da situação de 

rua, mas sim um estado de desesperança e de inação diante da própria situação de rua, 

de alcoolismo e de drogadição. O sujeito deixa emergir que sua atual condição de 

sobrevivência/resistência oscila entre uma opção de estar e de permanecer nas ruas, e a

falta de expectativa e de subsídios que promovam a mudança.  

Em SD 22, o relato de M5:

SD (22): Ah:: a gente sonha né? a gente sonha né? a gente sonha mas... 
parece que é bem maior do que eu né?... parece que é uma força contrária
parece que é muito superior cê entendeu? É muita mágoa né? Muito.. . tem 
que me liberta disso né? É difícil... é difícil... é muita coisa aconteceu e fica 
gravado na memória mémo... sabe? Coisa que aconteceu vendo meu tio 
bater na minha mãe... umas coisas que aconteceu que... e outra fui muito 
humilhado também... fui discriminado pelo próprio familiar. Então ás 
vezes... num momento de sobriedade assim que eu não tô bebendo nada... 
eu rependo de não ter um teto... de sonha um pouco... mas aí como diz... 
como diz uma pessoa né? “O desejo da carne é maior”. Infelizmente eu 
não... eu sonho... mais sozinho eu não consigo. (P:) Você acha que falta 
apoio da sociedade?Acho que não falta não... o que falta mesmo é 
disposição. (M5)

O uso do dêitico a gente aponta para um grupo de indivíduos que 

compartilham do mesmo sentimento, que, apesar das dificuldades e de tantas barreiras 
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transpostas diariamente, continuam a sonhar e mantêm a possibilidade de 

transformação. O uso da conjunção adversativa mas estabelece, no entanto, a ressalva: 

apesar de o indivíduo sonhar, as dificuldades são sempre maiores, como confirmamos a 

partir da heterogeneidade mostrada: “O desejo da carne é maior”, que evoca o discurso 

bíblico e o do senso comum.

Conforme discutimos anteriormente, o relato de vida propicia um processo 

de rememoração por meio do qual o sujeito identifica “fragmentos de sujeitos que 

atravessa(ra)m nossa existência e que vão constituindo arquivos, ora mais, ora menos 

organizados, segundo a função que desempenha(ra)m na vida de cada um” 

(CORACINI, 2010c, p. 127). Embasados nesse pressuposto teórico, M5 identifica 

gradativamente elementos distintos, porém que se relacionam avessamente e produzem 

situações favoráveis à situação de rua, posto que agregar: vícios, desamparo familiar e 

falta de disposição confecciona-se uma teia de desestrutura que promove esses 

indivíduos à situação de rua.

Esse sujeito afirma finalmente a necessidade de desvencilhar-se de todas as 

mágoas e arrependimentos promovidos pelos acontecimentos que o atravessaram. Esse 

cidadão de rua desvela que é nos momentos de sobriedade que ele se sente arrependido 

por algumas atitudes e ressalta seu atual descontentamento: num momento de 

sobriedade assim eu não tô bebendo nada... eu rependo de não ter um teto, mas, 

superado esse pesar, M5 volta ao infeliz estágio anterior de entrega aos vícios, 

confirmando-se também como responsável pelos seus atos, visto que o estado de 

embriaguez é resultado das próprias escolhas. Tanto que ao ser questionado: (P:) Você 

acha que falta o apoio da sociedade? M1 responde Acho que não falta não... o que falta 

mesmo é disposição, afirmação que assinala sua responsabilização pela atual identidade 

de cidadão de rua e de dependente químico.

SD 23: Bom... minha mãe morreu eu tava com treze anos... meu pai morreu 
eu tava com vinte e um... então eu não tive... opção de vida:: perdi meus 
filhos por causa das drogas... graças a Deus eu estou conseguindo sair... E:: 
foi onde eu comecei a morar na rua porque o resto da minha família não 
me aceitou. Foi onde eu passei frio passei fome... roubaram a minha bolsa... 
roubaram todos os meus documentos... eu estou sem documento... não tenho 
algum lugar assim... de viver... fico na casa de um fico na casa do outro ou 
fico na rua... estou sem roupas pra vestir porque roubaram a minha bolsa... e 
eu falo pra você... a rua é a coisa mais triste que tem. (M4)
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Em SD 23, encontramos o relato de uma jovem de vinte e quatro anos de 

idade, migrante de uma cidade do interior de São Paulo, que veio para Três Lagoas à 

procura de emprego, porém, nesse percurso, alguns imprevistos dificultaram seu 

ingresso no mercado de trabalho e, atualmente, ela oscila entre a solidariedade das 

pessoas, que por vezes lhe concedem um abrigo, e a própria situação de rua. 

De acordo com o relato de M4, o espaço-rua é representado como um meio 

para garantir a sua sobrevivência após o falecimento dos pais. Em SD 25, o enunciado:

perdi meus filhos por causa das drogas mostra que esse sujeito atravessou uma 

sequência de rupturas, primeiramente representada pela fatalidade da morte dos pais e, 

no segundo momento, a dependência das drogas que, supostamente, acarretou na perda 

da guarda dos filhos. Nesse contexto, a perda dos filhos, alocada em uma relação de 

causa e consequência, como se as drogas fossem as únicas responsáveis pela privação 

dos filhos, neutraliza o papel/responsabilidade da própria cidadã de rua, como se 

“adquirir” o vício das drogas não tivesse sido uma alternativa refutável.

O discurso comecei a morar na rua porque o resto da minha família não me 

aceitou estabelece o discurso da segregação, novamente numa relação causa-

consequência, na qual a rejeição é representada como causadora do ingresso na vida das 

ruas. Observamos que a maioria dos discursos apresenta uma relação de ação/reação, 

causa/consequência, e, nesse sentido, essa responsabilização é sempre feita em direção 

ao outro. Nesse caso, o sujeito cidadão de rua constrói um discurso de vitimização e 

culpabilização do outro pelas próprias dificuldades. 

M3 relata algumas das dificuldades desse habitar as ruas, como a escassez 

de alimento e a falta de abrigo, que levam esses indivíduos a sobreviver precariamente, 

passando frio e fome, relacionando-se por meio de uma linha tênue com a sociedade 

hegemônica. A afirmação: roubaram a minha bolsa representa o roubo como prática 

real da vida nas ruas. A propósito a experiência de campo nesta pesquisa revelou-nos 

que a prática de pequenos furtos entre os sujeitos de rua é frequente e, por causa disso, 

esses indivíduos que cotidianamente transitam pela cidade carregando seus pertences 

em mãos ficam sempre atentos e temerosos, especialmente, à noite, pois é 

especialmente durante o sono que eles acabam por perder documentos, cobertores, tênis, 

roupas. O pouco que eles têm acaba por ser alvo de pequenos e constantes furtos que, na 

maioria das vezes, são resolvidos entre eles.

A afirmação não tenho um lugar assim... de viver revela que, no 

inconsciente desse sujeito, a situação de rua, em junção à oscilação entre diferentes 
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casas, afasta-o um lugar fixo, capaz de garantir a manutenção da vida, tendo em vista 

que não permite a construção de bases, de uma vida digna, que garanta os direitos 

sociais. Assim, a rua é representada como um lugar fluido, que não concede segurança 

nem estabilidade.  Dessa maneira, sem qualquer estabilidade, M4 esta sujeito a todas as 

adversidades a que a vida de rua expõe seus habitantes, e essa vulnerabilidade leva o 

cidadão de rua a encerrar a narrativa com a afirmação: a rua é a coisa mais triste que 

tem. Nesse enunciado, observamos que a cidadã representa-se como deslocada na 

situação de rua, pois, além de ressaltar a insatisfação com a vida nas ruas, 

discursivamente retira do substantivo rua o sentido físico de logradouro e o assenta na 

condição de espaço, lócus de sofrimento.

SD 24: Tenho o segundo grau completo e tal... mas só que:: pra mim 
agora... conseguir me levantar é muito difícil devido aos vícios né? muito 
vício... e o vício faz você se tornar uma pessoa que não tem 
oportunidade... você entendeu? Você realmente você não é capaz de 
assumir compromisso nenhum devido ao vício você entendeu? Ele... ele te 
domina totalmente... você pode ficar quatro cinco dias sem beber mas a hora 
que você beber acabou... já era... você você não consegue...  você acorda 
tarde você dormi tarde... você num... você num tem compromisso com 
nada né? sei lá... você fica totalmente entregue... é um desperdício de vida 
né? Que que é o que acontece comigo é que eu não consigo sair dessa vida 
de rua... de dormir na rua porque eu não consigo me libertar dos vícios.  
Dificuldade minha tá aí... nessa área... eu não consigo... eu já tentei já 
lutei... mas só que eu não roubo nada de ninguém né? (M1)

M1 identifica-se como sujeito alienado pela falta de “cuidados e controle de 

si” e ausência do controle temporal que perpassa a situação de rua. Em SD 24, esse 

sujeito afirma, no entanto, que a dificuldade para se (re)estabelecer está ligada aos 

vícios que o impossibilitam de assumir as responsabilidades e, dessa maneira, o cidadão 

de rua descreve atitudes que ressaltam e corroboram sua identidade de dependente 

químico, permitindo uma correlação entre sua atual situação de rua e a dependência 

química.

Esse sujeito, ao afirmar que possui segundo grau completo, característica 

que o difere da maioria dos sujeitos de rua, estabelece a ressalva de que não conseguir 

se restabelecer está associado à dependência química, que impede a possibilidade de 

transformação. Nesse sentido, o sujeito responsabiliza os vícios e a alienação que o 

perpassa pela sua situação de rua, transferindo a responsabilidade de suas atitudes como 

se independessem dele. Ao enunciar o vício faz você se tornar uma pessoa que não tem 

oportunidade, o discurso de M1 deixa transparecer que, anteriormente aos vícios, as 
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oportunidades existiam, assinalando uma mudança. Salientamos que problemas com 

dependência química não são exclusividade dos sujeitos de rua, visto que diariamente 

observamos famílias que enfrentam conflitos intermináveis com dependentes químicos 

em diferentes níveis sociais; a diferença está na quebra ou não dos vínculos familiares.

Todavia, a libertação dos vícios depende igualmente de diversos fatores, mas 

principalmente da disposição do dependente químico. Apesar de contemplar a vida nas 

ruas e estar submisso aos vícios, M1 afirma que essa condição de vida não é favorável a 

ninguém.

SD 25: Da minha... eu não posso falar nada deles... porque praticamente 
eu que sou o errado... eu não posso falar deles por causa de quê:: eles me 
deram o apoio... eu peguei... e joguei pro alto... tem que se lascar mesmo.
(P:) Porque jogou pro alto? Uai porque... não era pra mim beber mais... eu 
tava bebendo escondido né?  mas não tem quem bebe escondido... ninguém 
bebe escondido... descobre não tem jeito (...) Agora da parte dela não tem que 
reclamar também porque ela não perturba eu. (P:) Não é apenas sobre a 
família da sua esposa. É sobre conceito de  família como um todo? Pra mim 
família é importante, mas só que não é mais parte disso... assim tipo 
assim... é eles pra lá e eu pra cá... pra tá junto assim... pra morar junto assim 
não combina com nenhum. (M5)

Em SD 25, observamos que M5 culpa a si mesmo, identifica-se como 

principal responsável pelos infortúnios sofridos e enfrentados na atual fase de sua vida: 

eu não posso falar nada deles... porque praticamente eu que sou o errado. Nesse 

excerto, percebemos que o sujeito avalia a conjuntura a partir da dicotomia entre o certo 

e o errado e, nesse sentido, vislumbra a atual situação de rua como consequência de 

atitudes “tortuosas” praticadas por ele. Não obstante, esse sujeito reconhece-se como 

responsável, o errado, embora modalize essa responsabilização por meio do advérbio 

praticamente e prefere não emitir nenhum juízo de valor acerca da própria família: eu 

não posso falar nada deles. Conforme Neves (2000, p.250), os advérbios modalizadores 

delimitadores, como, no caso praticamente, “não garantem nem negam o valor de 

verdade do que se diz, mas fixam condições de verdade, isto é, delimitam o âmbito das 

afirmações e das negações”.

Com relação aos familiares, observamos que, no inconsciente desse sujeito, 

prevalece uma imagem positiva da família, retratada no reconhecimento do auxílio 

concedido pelos familiares nos momentos difíceis eles me deram apoio. Por outro viés, 

o fato de a família ter dado apoio é tido como o motivo que o priva de tecer qualquer 

crítica aos seus familiares, pois, ao acreditar ter-se desfeito do auxílio familiar (eu 

peguei... e joguei pro alto) e alegar ser merecedor das desventuras sofridas atualmente 
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(tem que se lascar mesmo), o cidadão de rua inconscientemente assenta a situação de 

rua como uma sentença, um castigo. O discurso da punição faz emergir o discurso do 

senso comum do “aqui se faz, aqui se paga”, que, por sua vez, é atravessado pelo 

discurso bíblico da culpa-punição, inscrito em Gênesis, no episódio de Adão e Eva.

O poder exercido pela instituição família que postula regras e condições 

para que seus integrantes permaneçam inseridos em meio ao âmbito familiar; o fator 

consanguinidade é respeitado, contudo não é privilegiado. Nesse caso, ao ser 

questionado pela afirmação eu joguei tudo pro alto, o sujeito desvela a origem desse 

distanciamento familiar em uma relação de poder, visto que apesar de oferecer respaldo 

a M5 em um momento de necessidade, a família estabeleceu algumas condições para a 

permanência desse sujeito, no caso, idealizada na proibição do álcool. Essa relação de 

poder e resistência, vislumbrada nas relações familiares, não é vista de forma negativa 

por esse sujeito, pois conviver em meio ao grupo familiar significa acompanhar regras, 

respeitar a hierarquia e dar satisfações, atitudes que esse sujeito não conseguiu 

acompanhar e por isso coloca-se como responsável e não como vítima.

Notamos que M5 enaltece a importância da família, mas atualmente diz não 

sentir-se parte integrante dela, apesar da consanguinidade, porém há um desejo de que 

os acontecimentos tivessem sido diferentes, há um desejo de ver-se como membro da 

sua família, mas para viver em harmonia. Ao enunciar mas só que não é mais parte 

disso, o sujeito, subjetiva seu sofrimento ante o presente rompimento dos vínculos 

familiares, e desvela determinada lamentação por meio do uso da conjunção adversativa 

só que, que apaga a afirmação inicial, da importância, e instaura a possibilidade de algo 

que poderia ter acontecido e não aconteceu. A afirmação conclusiva é eles pra lá e eu 

pra cá... corrobora o desentendimento, a segregação em meio ao convívio familiar e 

encerra temporariamente a probabilidade de mudança.

Os excertos que compõem esse item de análise desvelam alguns 

acontecimentos e situações que influenciaram ou determinaram a inserção desses 

sujeitos à vida nas ruas, dentre eles, confrontos familiares, situações de desemprego, 

dependência química e de álcool, resistência às imposições do trabalho e dos familiares 

são identificados pelos sujeitos como fatores que favoreceram a exclusão. Nessa 

relação, os discursos confrontam-se constantemente e são perpassados por sujeitos de 

rua com identidades cindidas entre a resistência e a vontade de integração. Por vezes, 

dizem-se vítimas de um infortúnio pelo qual o outro é sempre responsável; por outras, 

apresentam-se como sujeitos responsáveis que resistem em meio a essa situação de rua.



93

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo desta pesquisa consiste em interpretar as representações 

construídas pela população em situação de rua acerca de elementos da vida cotidiana, 

como família, trabalho e dinheiro, a fim de identificar as convergências e divergências 

presentes nos dizeres desses indivíduos, que reconhecem nesse espaço-rua um lugar 

comum; e, problematizar os processos de identificação (des)estabelecidos pelos 

cidadãos de rua de Três Lagoas, supondo que esses revelem traços de suas identidades e 

dos respectivos percursos histórico e ideológico. O intuito é comprovar (ou não) a 

hipótese de que as representações construídas pela população em situação de rua, em 

determinados momentos, configuram uma estratégia de resistência em relação ao 

sistema de regras/leis das instituições, que se exercem (in)voluntariamente dentro da 

sociedade, de modo que acompanhar as regras impostas nas relações familiares e sociais 

e manter-se dentro dos estereótipos esperados pela sociedade transformaram-se em uma 

atitude vazia, em uma banalização de discursos cristalizados. 

Dessa maneira, observamos no primeiro item Cuidado de si que o principal 

impecilho relatado pelos cidadãos de rua em direção ao restabelecimento dos laços 

trabalhistas e familiares está relacionada à precariedade das condições de vida nas ruas, 

que impossibilitam a prática de atividades básicas para manutenção do corpo 

(alimentação, higiene pessoal, descanso). Em meio às condições de sobrevivência 

precárias atreladas à dependência química e álcool, os sujeitos de rua tendem a alocar-se 

discursivamente em uma situação conflitante que minimiza a possibilidade de 

transformação e que agrava o estado de conformidade desses sujeitos com a própria 

condição de excluídos.

No segundo item denominado Poder e Resistência, observamos as relações 

de poder enquanto relações de força sempre reversíveis e espalhadas por toda a 

sociedade. Nos relatos, as relações de poder são estabelecidas em direção à família, ao 

trabalho e à sociedade. Em relação ao grupo familiar, essas microlutas são retratadas em 

lutas por espaços e pela resistência dos sujeitos a imposição de limite dos familiares, 

especialmente, no que se refere ao uso de álcool e de drogas.

No tocante ao trabalho, observamos que a resistência se dá em relação à 

imposição de horários e baixas remunerações impostas pelos patrões. Ressaltando que 

essa imposição de horário e regras é o principal motivo pelo qual os sujeitos de rua, 
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mesmo migrantes, não procuram o albergue como forma de acolhimento. O sujeito de 

rua recusa-se a seguir o estereótipo previamente esperado de “bom empregado”, tanto 

pela inconformidade diante da falta de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido 

como pela dificuldade em manter-se dentro de um padrão de comportamento, tendo 

como contexto a falta de apoio familiar e a dependência química e de álcool. 

Com relação à sociedade, o sujeito de rua resiste diariamente às rejeições, às 

discriminações e às humilhações exercidas de diferentes formas. Esses homens, 

invisíveis aos olhos da sociedade, representam a ameaça à ordem, de modo que a 

própria imposição da sua presença é uma microluta diária pelo fato de existir.  Além 

disso, cotidianamente o sujeito de rua assujeita-se à caridade alheia para manutenção da 

vida, já a espera pelo alimento descrita em SD (09) representa uma humilhação que 

provoca em M6 um sentimento que beira a revolta, mas que se configura como 

resistência a partir do momento em que a paciência prevalece e garante o retorno 

contínuo ao espaço de luta.

Já, no item 3.3 estabelecemos convergências e divergências presentes nas 

formações discursivas familiar, trabalhista e capitalista a partir das representações 

positivas (M1, M3 e M4) e negativas (M2 e M6) construídas pelos sujeitos de rua de 

acordo com a subjetividade que é própria a cada sujeito. Nesse percurso, a presença dos 

substantivos: parente, irmão, tudo para designar o grupo familiar associado aos 

adjetivos utilizados para qualificar esse grupo, como unida e estruturada designam o 

estereótipo de família tradicional desejado pelos sujeitos de rua, que falta a alguns 

sujeitos de rua e que os constitui sob a forma de desejo, um desejo pela completude. 

Conforme vimos nas sequências discursivas, apesar do afrouxamento do 

vínculo familiar os sujeitos continuam a fazer referência ao grupo familiar por meio do 

pronome possessivo meu/minha assinalando uma relação de pertencimento ao grupo 

determinado. Contudo, observamos nos relatos de M2, M5 e M6 a ausência do pronome 

possessivo e o uso do verbo ter no presente do indicativo precedente aos substantivos 

lugar, parente, irmão, tudo que ratificam o distanciamento familiar (ele tem/o outro), 

pois estabelecem a existência do grupo familiar, mas não configuram um sentimento de 

pertença, de parte integrante. 

Com relação à formação discursiva capitalista, concebidas a partir da 

relação posse/desprovido, o dinheiro é representado tanto de forma positiva como de 

forma negativa, tendo em vista que, para uma parte dos cidadãos de rua, a falta desse é 

representada como o fator determinante da situação de rua em que se encontram, 
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especialmente nos casos dos sujeitos M3 e M5, que, na condição de migrantes das 

fazendas da região, vislumbram, no trabalho, uma oportunidade para aquisição de 

capital e bens materiais, o que lhes garantiria a possibilidade de consumo. 

Nos relatos de M2 e M4, emerge uma representação do dinheiro como algo 

que, na essência, não pertence e não vale para ninguém, constitui-se em uma ilusória 

forma de abnegação e de resistência ao dinheiro que não os pertence e se concentra nas 

mãos de uma minoria social detentora de poder. Essa escassa relação dos sujeitos de rua 

com o dinheiro mencionada nos relatos nos permite afirmar que o discurso do consumo 

não contempla diretamente o cotidiano desses sujeitos. A questão do consumo surge 

pelo desejo da completude financeira representado na imagem de família provedora e 

sob a forma de curtos períodos de trabalho com reciclagem e com construção civil que 

desenvolvem temporariamente para a manutenção da alimentação e dos vícios. Nesse 

contexto, podemos vislumbrar as experiências de M1 com relação ao mau uso do 

dinheiro, o que constrói um discurso de uso responsável do dinheiro que constantemente 

está associado à ideia de felicidade e de integração.

No que se refere à formação discursiva trabalhista, M1, M3, M4, M5 e M6

ressaltam a necessidade de encontrar um emprego que garanta a manutenção da vida. 

Contudo, nesse percurso esses sujeitos de rua deparam-se cotidianamente com entraves 

que dificultam o acesso ao mercado de trabalho, como a falta de capacitação, de 

documentação, de endereço fixo, de um espaço que possibilite a higienização pessoal. 

Considerando também o fato de que a adequação ao mercado de trabalho formal exige 

dos sujeitos de rua adequação aos horários e imposições da empresa e do patrão atitudes 

quase inatingíveis diante da alienação provocada pelo uso de álcool e drogas, 

especialmente, nos casos de M2 e M6 que já se encontram em situação de rua há mais 

tempo, fato este que nos permite afirmar que quanto maior a exposição à vida nas ruas 

maior a dificuldade para reinserção no mercado de trabalho e no grupo familiar. Ao 

perderem o vínculo trabalhista, esses sujeitos perdem a identidade de provedor no seio 

familiar o que termina por fragilizar os laços familiares.

Esse paradoxo emerge também no item 3.4 Culpabilização de si e do outro, 

no qual os sujeitos relatam alguns dos supostos motivos que os conduziram a vida nas 

ruas. Os relatos desvelam que esses sujeitos vivenciam uma oscilação entre a busca por 

mudanças e uma relativa conformidade com a atual situação de rua. Nessa relação, os 

discursos confrontam-se constantemente e são perpassados por sujeitos de rua com 
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identidades cindidas entre a resistência e a vontade de integração. Por vezes, dizem-se 

vítimas de um infortúnio pelo qual o outro é sempre responsável; por outras, 

apresentam-se como sujeitos responsáveis que resistem em meio a essa situação de rua. 

Esses sujeitos representam-se ora como alienados ora como conscientes dos discursos 

dominantes e dos órgãos de poder, possuem senso crítico e reconhecem os próprios 

desacertos, embora sigam peregrinando e resistindo por caminhos tortuosos.

Assim sendo, acreditamos ter confirmado a hipótese de que as 

representações construídas pela população em situação de rua configuram uma 

estratégia de resistência em relação ao sistema de regras/leis das instituições, tendo em 

vista em sua maioria os sujeitos resistem às diferentes formas de imposição colocadas 

ora pela família, ora pelo trabalho, ora pela sociedade. Contudo, esse processo é 

resultado de um enfrentamento individual e coletivo marcado concomitantemente pelo 

recalque do desejo de ter mantido/manter os vínculos familiares e trabalhistas e pela 

ânsia de liberdade, mesmo que não passe de uma liberdade ilusória. Esse sujeitos 

vivenciam à flor da pele a fluidez do espaço-rua e os efeitos da fragmentação dos 

vínculos.

Percebemos que os discursos cristalizados: de família unida, provedora,

composta por pai, mãe e filhos; de uso consciente do capital para a conquista de 

benefícios individuais e/ou coletivos; e, o de homem trabalhador; mostram-se presentes 

nos relatos dos sujeitos de rua sob a forma de um desejo, construindo o sentido de que a 

falta desses elementos os tornam incompletos e favorecem a vida das ruas. Porém, esse 

desejo de integração promove paradoxos subjetivos nesses sujeitos que ora terminam 

por rejeitar aqueles que o rejeitaram e a buscar outros elementos identificação ora 

constroem um desejo de integração em um modelo de família tradicional, um retorno ao 

convívio familiar harmonioso, protetor, provedor e socializador e a busca constante por 

uma marca identificação que o aproxime ou o distancie do grupo familiar. 

O movimento discursivo que se concretiza nas contradições presentes nos 

dizeres dos sujeitos de rua, que transitam entre um eu quero essa e um você acha que eu 

estou nessa porque eu quero, corroborando um estar entre-lugares, percebemos que esse 

“querer”, em sua maioria, não vai além de uma escolha ilusória que consente a esses 

sujeitos uma alternativa para resistir aos possíveis e diversos estigmas da identidade de 

sujeito de rua e surge como uma possibilidade de silenciar, e consequentemente, não 

reviver os acontecimentos, as rupturas e perdas, que os levaram a seguir o caminho das 
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ruas. Nesse contexto de exclusão e desamparo, as opções de sobrevivência, são cada vez 

mais restritas, o espaço-rua possibilita que esses sujeitos sobrevivam: estar nas ruas os 

liberta da obrigação de seguir regras no trabalho, de assujeitar-se a salários baixos ou a 

de dar satisfação em casa os seus parentes e familiares, mas, por outro lado, impõe a

esses sujeitos situações extremas de adversidades, por uma questão de contingência. 

Vimos que construção identitária dos cidadãos em situação de rua é 

perpassada pelo desejo da família, no sentido tradicional, unida, provedora, desvelado a 

partir das representações positivas e pelo desejo recalcado de família, trabalho e 

dinheiro que perpassa o inconsciente desses sujeitos. As relações familiares, 

trabalhistas, econômicas e sociais consistem em relações de poder e, no contexto aqui 

abordado, os cidadãos de rua constroem trincheiras de resistência, rejeitam os que o 

rejeitaram e, segundo as possibilidades, constroem novas formas de sobrevivências, e 

elegem novos estilos de vida. Ademais, constroem discursos de valor ao julgar o que é 

“certo” e o que “errado”, em meio às adversidades e às dificuldades enfrentadas social, 

individual e coletivamente, tanto fora como dentro do grupo de população em situação 

de rua. 

Nessas relações de poder, a população em situação de rua resiste, no 

entanto, ao mesmo tempo em que resistem esses sujeitos assujeitam-se a um abandono 

social, o que assinala o paradoxo desse estar entre-lugares. Por um lado resistem à 

exclusão buscando, em alguns casos oportunamente e em outros constantemente, 

integrar-se ao mercado de trabalho, e à família; por outro padecem socialmente de 

estigmas pejorativos e inúmeras dificuldades econômico-financeiras, que dificultam o 

fortalecimento de sua identidade de cidadão.

Acreditamos que os resultados dessa pesquisa possam contribuir para 

compreensão dos sujeitos em situação de rua. Esse grupo populacional cada vez mais 

crescente na era da globalização, talvez fruto da mesma, é concomitantemente múltiplo 

e fluido o que torna inviável o enquadrá-los em estereótipos marcados e dificulta o 

estabelecimento de verdades absolutas a respeito do assunto. Assim, propomos que não 

existe uma verdade absoluta com relação aos sujeitos de rua e ainda ratificamos que as 

verdades são construídas provisória e subjetivamente. 

Destacamos que a análise foi feita por um viés analítico, um olhar, por isso 

reconhecemos a existência de outras possibilidades de análise, tendo em vista que os 

sentidos dos excertos não foram esgotados e outras interpretações podem ser 

desenvolvidas.  Ressaltamos também as limitações desta pesquisa e a necessidade de 
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não generalizar os dados, visto que se trata de um córpus limitado, restrito ao contexto 

de Três Lagoas em uma época de desenvolvimento social, cultural e econômico.
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APRESENTAÇÃO

Este memorial traz um relato descritivo dos principais acontecimentos e conquistas 

realizadas no decorrer de minha formação acadêmica. Esses acontecimentos tornam-se 

relevantes, porque representam a construção da minha identidade acadêmica de analista 

do discurso. O percurso descrito neste memorial é perpassado continuamente pelas 

experiências de/com outros sujeitos que direta ou indiretamente cooperaram com essa 

incessante busca pelo poder do saber. Desenvolver esta pesquisa com o discurso dos 

(in)fames proporcionou momentos de profunda angústia, talvez pela incapacidade de 

transformação das condições de produção, e de sensibilidade extrema, pela 

possibilidade de conceder voz a esses indivíduos que estão à margem da sociedade 

hegemônica. A escolha da epígrafe À flor da pele, de Zeca Baleiro e a utilização desses 

dizeres no terceiro capítulo justificam-se pelo fato de que, nesse período, todas as 

atividades e, especialmente, as condições de produção da coleta de dados promoveram 

sentimentos intensos que levaram ao limite minha resistência emocional e física. A 

construção do conhecimento traz alguns percalços que nos fazem superar nossos 

próprios limites e, dessa maneira, desejar sempre o aprimoramento. Nesse contexto, 

concluir a pesquisa não será o fim, mas apenas a conclusão de mais uma etapa 

fundamental na construção do saber, produto de uma realização profissional e pessoal.  
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1 As experiências da vida e das Letras 

O interesse pela vida acadêmica teve seu início desde as primeiras séries do 

ensino fundamental, nas quais adorava estudar e passava horas fazendo as lições de casa 

na pequena cidade de Nipoã-SP, sob os olhos atentos da minha avó materna, que não 

entendia muito. Em um belo dia, minha avó, sem entender o porquê de tanto tempo 

destinado ao desenvolvimento das lições de casa, foi perguntar a minha professora: Por 

que a senhora passa tanta atividade para os alunos fazerem em casa? Essa história é 

motivo de risos até hoje. O tempo passou e esse interesse se fortaleceu, construindo 

experiências díspares que garantiam sempre a motivação por atividades ligadas ao 

ensino, especialmente à língua portuguesa. 

Como fui educada carinhosa e amorosamente pelos meus avós maternos, 

pois minha mãe infelizmente faleceu muito cedo e meu pai sempre esteve ausente, podia 

observar em meu avô materno uma habilidade ampla e inata para desenvolver pequenos 

poemas, poesias e músicas, é ele o autor da música Boi Soberano, gravada por diversas 

duplas sertanejas. Por outro lado, havia pouco incentivo aos estudos inicialmente, tendo 

em vista que, aos olhos de minha avó, a probabilidade de transformação estava sempre 

voltada para o trabalho, pensamento obsoleto, desconstruído pelo meu irmão mais velho 

que sempre buscou garantir a continuidade dos nossos estudos, meus e da minha irmã, 

após a conclusão do ensino médio. 

O ensino médio, em 2001, cursado na escola pública “E.E. Dr. 

Presciliano Pinto de Oliveira”, em sua maioria no período vespertino, foi a fase decisiva 

que garantiu a escolha do mundo das Letras. Nessa fase, o contexto sociocultural 

favoreceu e influenciou diretamente a escolha do curso, uma vez que impulsionada pelo 

incentivo de minha amiga e professora de Língua Portuguesa, participei de concursos de 

redação em diferentes níveis (regional e nacional). Dessa maneira, em Julho de 2001, 

consegui conquistar o primeiro concurso de redação, promovido pelo Diário da Região, 

o qual me concedeu alguns vale-livros. Dado o pontapé inicial, participei de outros 

concursos, perdi alguns, prestei alguns vestibulinhos, conquistei algumas bolsas parciais 

e promoções, como uma visita ao Programa Livre (SBT), mas em face da dificuldade

financeira, concluí o ensino médio, em 2001, na referida escola pública e no período 

vespertino, pois trabalhava nos períodos matutino e noturno. 

No terceiro ano do ensino médio, prestei o vestibular para o Curso de 

Letras da UNESP, Ibilce - São José do Rio Preto, porque era primordial o ingresso na 



110

universidade pública, e de preferência próximo de casa, mas, infelizmente, não consegui 

ser aprovada. E, apesar da vontade de dar prosseguimento aos estudos, tive que 

trabalhar mais e adiar o sonho por um período. 

Foi em setembro de 2002 que consegui uma colocação na área de 

informática, na empresa em que desenvolvia estágio voluntário, o que me proporcionou 

a entrada no cursinho pré-vestibular em 2003/2004, na cidade de São José do Rio Preto, 

no período noturno. Esse período foi pouco produtivo, visto que trabalhava no período 

diurno, viajava e, nesse contexto, o tempo para os estudos era cada vez menor.

Nessa fase, em que trabalhei como funcionária pública, tive contato com 

diversas pessoas de diferentes áreas, dentre elas, José Carlos Teixeira (in memoriam), 

que foi uma das pessoas com as quais fiz diversas interlocuções, pois, enquanto 

secretário de educação do município e, posteriormente, como diretor da Faculdade de 

José Bonifácio (FJB), nossas conversas giravam sempre em torno da questão 

acadêmica, da importância da titulação para o profissional das Letras e afins. Dessa 

maneira, no final de 2004, com o apoio de um amigo, acadêmico da Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul, Câmpus de Três Lagoas, prestei o vestibular para o 

curso de Letras e obtive a aprovação desejada. Foi em fevereiro de 2005 que pedi 

demissão do cargo ocupado na Prefeitura Municipal de Nipoã e me transferi, sozinha, 

para o município Três Lagoas, local em que consegui galgar os primeiros passos na 

carreira acadêmica.

A minha primeira aula na UFMS foi também o primeiro contato com a 

teoria Linguística, na disciplina Introdução à Linguística, ministrada pela Prof. Drª. 

Celina Nascimento, hoje minha orientadora no Mestrado e uma das principais 

responsáveis, junto com outros professores, pela minha mudança de comportamento em 

relação à academia, como veremos a seguir. Quando falo em mudança, refiro-me ao fato 

de que os dois primeiros anos na UFMS foram os mais conturbados, por dois fatores: a 

falta de maturidade acadêmica, acompanhada da saudade dos familiares, e o despreparo 

diante do encontro direto com as novas disciplinas teóricas voltadas para as questões 

linguísticas e literárias. 

Nessa fase, era pouco disciplinada e me limitava aos estudos de sala de aula, 

contudo, a partir do segundo semestre do segundo ano, comecei a viver a academia de 

forma mais profunda e prioritária. Nessa fase, mudei-me da moradia estudantil para uma 

república próxima ao Câmpus e, apesar de continuar a trabalhar, passei a compreender 

que o progresso acadêmico ia muito além da participação em sala de aula; desse modo, 
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passei a me interessar pelas atividades extracurriculares, como projetos, bolsas de 

iniciação científica, congressos e afins.

2 A transformação e progressão do conhecimento

Desde o início da graduação, fomos orientados sobre a importância da 

participação em atividades extracurriculares, de modo que participei de algumas 

atividades proeminentes, nessa fase voltadas à área de literatura. Foi entretanto, em 

2007, que o contato direto com a rotina da vida acadêmica teve seu início efetivo, já 

que, nesse período, dediquei-me a duas monitorias de ensino na UFMS: monitoria de 

ensino de graduação voluntária da disciplina Estudos Sócio-Culturais, sob a 

responsabilidade da Profª. Amaya Prado, no período de abril a julho de 2007, com a 

carga horária de 75 horas, e da disciplina Crítica Literária, sob a responsabilidade do 

Prof. Dr. João Luiz Ourique, no período de julho a novembro de 2007, com a carga 

horária de 75 horas. As atividades desenvolvidas como monitora das disciplinas 

promoveram um encantamento pela rotina da vida acadêmica e propiciaram 

experiências ímpares no contexto de sala de aula: elaboração e correção de atividades e, 

ainda, o ministrar da primeira aula na graduação, sob o olhar atento do Prof. Dr. João 

Luiz Ourique. Nesse contexto, a opção por seguir carreira acadêmica tornou-se concreta 

e, dessa maneira, voltei os olhos para os programas de Mestrado, centrando minhas 

leituras e atividades no ingresso ao Mestrado em Letras da UFMS. 

Paralelamente às monitorias, participei, como colaboradora e ministrante do 

projeto de extensão Leitura e Escrita: uma articulação entre a teoria e a prática, no 

período de agosto a dezembro de 2007, sob a coordenação da Prof. Drª. Celina 

Nascimento; como colaboradora, do projeto de extensão Da teoria à prática: assessoria 

em produção de textos no ensino médio, sob a coordenação da Prof. Drª. Marlene 

Durigan, no período de setembro a dezembro de 2007; e, ainda, como ouvinte em 

congressos e minicursos. Desenvolvemos, naquele momento, sob a coordenação do 

Prof. Dr. João Luiz Ourique, um blog denominado Debate Acadêmico, com o objetivo 

específico de promover o debate entre academia e sociedade acerca de assuntos 

presentes no contexto social de ambos, e a meta geral de estimular o senso crítico e 

agenciar um espaço para que as produções científicas da UFMS pudessem ser 
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divulgadas e publicadas, mas, infelizmente, o projeto não foi aprovado, desmotivando 

os integrantes. 

O ano de 2007 foi essencial, visto que, além das atividades 

extracurriculares, passei a desenvolver atividades de iniciação científica a partir de um 

processo de seleção promovido pela professora Celina Nascimento, no qual obtive a 

segunda melhor nota e fui convidada a auxiliar no desenvolvimento do projeto e 

estabelecer um contato direto com a pesquisa e os trabalhos científicos. Até o ano de 

2007, conjuntamente às atividades da graduação e iniciação científica, trabalhei: de 

2005 a 2006 em um Centro de Educação Infantil, e, no ano de 2007, exerci função de 

babá, no período matutino, na residência da Prof. Drª. Andréa Sanchez, do Curso de 

Enfermagem da UFMS, hoje minha amiga particular e confidente, que sempre me 

incentivou. O trabalho desenvolvido, em meio período, garantiu a mim recursos 

financeiros para manter-me em Três Lagoas e tempo livre para o desenvolvimento das 

atividades extracurriculares. 

No contexto da iniciação científica, desenvolvemos o projeto 

Representações Identitárias de Adolescentes da Unidade Educacional de Internação 

(UNEI) de Três Lagoas-MS, no período de agosto de 2007 a julho de 2008, inicialmente 

na categoria voluntária e, posteriormente, como bolsista permanência, no período de 

maio a novembro de 2008, o que propiciou o contato direto com a Análise do Discurso 

e os Estudos Culturais e o amadurecimento dessas correntes, o que resultou ainda na 

apresentação da pesquisa em eventos científicos da área e a publicação de alguns artigos 

científicos.

Em 2008, com o desenvolvimento do projeto da Iniciação Científica e na 

reta final da graduação, meu irmão mais velho, Antonio Gustavo de Paula, a quem serei 

eternamente grata, fez a mim a proposta de fornecer todos os subsídios necessários para 

que eu pudesse me dedicar exclusivamente aos estudos e, em troca, ele pedia a 

aprovação no processo seletivo do mestrado (risos). Lembro-me da alegria e da angústia 

daquele momento, pois nem minha família, nem meu irmão, que à época já era casado, 

tinham condições de tal propósito, mas, diante da oportunidade, a resposta foi 

afirmativa, o que me concedeu plenas condições para dedicar-me inteiramente aos 

estudos.

Nesse ano de 2008, matriculei-me na disciplina optativa Análise do 

Discurso, ministrada pela Profª. Drª. Vania Maria Lescano Guerra, a qual foi de 

fundamental importância para o meu aprofundamento nas pesquisas discursivas. Em 
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2008, os focos de minhas atividades foram: a conclusão da iniciação científica e o 

ingresso no mestrado, de modo que passei a permanecer o dia todo na UFMS, 

elaborando os trabalhos para cumprir as disciplinas do quarto ano, produzindo o 

relatório final para a conclusão da pesquisa, fazendo leituras da bibliografia do processo 

seletivo do Mestrado em Letras e estudando inglês, e, ainda, nas escolas públicas, 

cumprindo os estágios/aulas necessários para a aprovação na disciplina Estágio 

Supervisionado em Língua Inglesa II e em Língua Portuguesa II. 

No decorrer da graduação, além dos eventos nos quais participei, 

primeiramente como ouvinte e, posteriormente, como comunicadora, tomei parte como 

colaboradora na organização de alguns eventos promovidos pela UFMS, dentre eles: IV 

Seminário de Estudos da Linguagem: Caminhos e reflexões sobre estudos linguísticos e 

literários, que foi realizado em agosto de 2007, e o Congresso Internacional e Estudos 

Literários e Linguísticos (CIELL): Identidades: considerações sobre a experiência, 

realizado em maio de 2008. Nesse último, participei na editoração dos anais do evento. 

Participei também do minicurso Para compreender o trabalho lexicográfico, ministrado 

pela Profª. Drª. Vitória Spanghero, oferecido no primeiro evento acima citado. 

O principal obstáculo no processo seletivo foi a prova de proficiência, pois, 

mesmo sabendo da relevância do domínio da segunda língua no país em que vivemos, 

em especial, no mundo da academia, meu conhecimento sobre a língua limitava-se às 

experiências propiciadas pelas disciplinas Língua Inglesa I e II cursadas durante a 

graduação, em decorrência da falta de oportunidade para cursar uma escola de línguas e 

de uma pequena “aversão” à língua inglesa, resultante de experiências ruins no decorrer 

da minha formação inicial. Nesse contexto, ingressei em um curso de língua inglesa na 

escola CCAA de Três Lagoas, com aulas individuais, o que não custou pouco ao meu 

irmão, mas garantiu a mim um aprendizado rápido e profícuo, uma vez que as aulas, que 

ocorriam de duas a três vezes por semana, prosseguiam conforme o meu ritmo de 

aprendizado, possibilitando o cumprimento dos três níveis do Oral and Written 

Communication Course – Getting Started (Basic) no período de sete meses, o que, em 

uma turma convencional, levaria três semestres. Paralelamente a essas atividades, 

participei de um curso de Inglês Instrumental, ministrado pela Profª. Neli Maria da 

Silva, que foi decisivo para a compreensão rápida e eficiente de textos científicos.

A partir do segundo semestre de 2008, comecei a desenvolver o projeto de 

pesquisa, exigência primeira do processo seletivo do mestrado, e participei, como 

ministrante, do projeto de extensão O vestibular da UFMS em foco: manual do 
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candidato às provas, também sob a coordenação da Profª. Drª. Marlene Durigan, no 

período de setembro a agosto de 2008. Nessa fase, dei continuidade aos trabalhos na 

perspectiva teórica da Análise do Discurso, prosseguindo com o foco no discurso dos 

(in)fames, que na iniciação científica era representado pelo discurso dos adolescentes, e, 

supostamente, no mestrado, seria pela população em situação de rua.  

A motivação primeira que instigou a pesquisa junto à população em situação

de rua, foi uma intrigante cena protagonizada por uma moradora de rua em uma de suas 

incursões pela cidade de Três Lagoas-MS. Em uma determinada tarde, no retorno da 

UFMS, deparei, à distância, com uma senhora idosa que caminhava lentamente pela 

avenida arrastando um carrinho de feira contendo alguns utensílios, os quais imaginei 

fossem alimentos. No entanto, à medida que me aproximava dessa senhora, observei 

que suas roupas estavam esfoladas e que os pés descalços traziam as marcas de quem 

não tem o que calçar. Lembro-me nitidamente da minha inquietude diante do contraste 

da cena e da indagação que rapidamente me fiz: Uma senhora que tem condições de ir à 

feira e trazer um carrinho com vários objetos, porque o faria em condição maltrapilha?  

Porém, conforme me emparelhei à senhora, pude constatar que os utensílios 

que carregava no carrinho não eram alimentos referentes a uma ida a feira, ao menos 

não no sentido tradicional do ato, mas, por outro lado, os itens que enchiam o carrinho 

correspondiam a bonecas quebradas, plásticos e latas amassadas, elementos 

provavelmente coletados pela cidade. Após essa observação, a hesitação tomava cada 

vez mais forma e outras questões surgiram: O que esse ato de ir às “compras” 

representava para essa suposta moradora de rua? Qual a ideia de consumo que essa 

imagem de ida à feira constrói? Como essa moradora observa a cidade e as instituições?

Nesse contexto, todas essas questões convergiam para a observação desse 

grupo populacional. Conforme a abordagem prosseguia, tive condições de constatar que 

o número de pessoas dormindo nas avenidas, no caso, no período diurno, aumentava 

gradativa e consideravelmente, informação esta confirmada no Centro de Referência 

Especializada da Assistência Social. E, nesse contexto, surgiram as primeiras 

experiências e constatações que garantiram a elaboração do projeto, e graças a Deus e a 

todos os professores que me auxiliaram, a aprovação em primeiro lugar no processo 

seletivo do Programa de Mestrado em Letras da Universidade Federal de Mato Grosso 

do Sul, sob a orientação da Profª. Drª. Celina Aparecida Garcia de Souza Nascimento. 
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3 As interlocuções à flor da pele

O ingresso no Mestrado foi o início da realização de um sonho, que se 

concretizou com a conquista de duas bolsas de pesquisa que garantiram o 

desenvolvimento da proposta. A primeira correspondente à aprovação em primeiro 

lugar, concedida pela instituição de fomento Capes, e a segunda, em virtude da 

aprovação do projeto entre as cinquenta melhores propostas de pesquisa em nível de 

Mestrado do Mato Grosso do Sul, concedida pela FUNDECT – Fundação de Apoio ao 

Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul. 

Nesse contexto, optei pela segunda bolsa, tendo em vista que a primeira poderia ser 

concedida a uma terceira pessoa, companheira do mestrado. Agradeço imensamente à 

FUNDECT pelo apoio financeiro concedido para o desenvolvimento da pesquisa, já que 

o recurso afiançou a dedicação exclusiva ao trabalho. A concessão da bolsa garantiu a 

dedicação exclusiva ao desenvolvimento da pesquisa.

O cumprimento das disciplinas foi um período de muitas leituras que 

promoveram o fortalecimento do arcabouço teórico. No primeiro semestre, a disciplina 

Análise do Discurso, ministrada pela Profª. Drª. Vania Guerra, rendeu inúmeras 

interlocuções e o envolvimento profícuo com as teorias foucaultianas, que constituem a 

base teórica da pesquisa. O desenvolvimento de resenhas e o senso crítico desenvolvido 

em sala de aula estimularam o aperfeiçoamento da análise discursiva. Já a disciplina 

Linguística Textual, ministrada pela Profª. Drª. Celina Nascimento, trouxe 

enriquecimentos, especialmente no tocante à questão da materialidade linguística e à 

escrita, visto que a prática de leituras e fichamentos promovia o exercício da escrita e o 

contato com teóricos voltados à organização textual e ao funcionamento da linguagem.

A disciplina Seminários de Dissertação, por sua vez, ministrada pela Prof. Drª. 

Vitória Regina Spanghero Ferreira, propiciou diálogos valiosos e informações 

relevantes acerca da elaboração e desenvolvimento da dissertação, a partir do trabalho 

de Guedes (2007), intitulado Curso de metodologia científica, que trata minuciosamente 

de assuntos como: organização e ética na pesquisa, diferentes tipos de pesquisa e 

metodologia científica.

No segundo semestre de 2009, cursei a disciplina Análise do Discurso: os 

discursos da informação, ministrada pela Prof. Drª. Vânia Guerra, com a colaboração 

do Prof. Dr. Marlon Rodrigues Leal e da Prof. Drª. Celina Nascimento, que deu 

continuidade aos trabalhos iniciados na disciplina Análise do Discurso, do semestre 
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anterior, porém com o enfoque direcionado à questão do poder discursivo da mídia em 

relação à construção identitária do sujeito e à discussão dos principais conceitos da 

teoria foucaultiana. A disciplina Críticas Contemporâneas: teoria pós-moderna e 

critica cultural, ministrada pelo Prof. Dr. Wagner Corsino Enedino, foi desenvolvida, 

em sua maioria, em forma de seminários que discutiam as novas vertentes da teoria e da 

crítica contemporânea, destacando a relação entre literatura, cultura, globalização, 

mercado e consumo nos dias atuais. Essa disciplina trouxe grandes contribuições acerca 

da questão do subalterno e discussões em torno da figura do intelectual.

Já a disciplina Leitura Orientada foi ministrada em conjunto pelas 

professoras Drª. Celina Nascimento e Drª. Vânia Guerra e trouxe contribuições 

relevantes para a identificação das relações da Psicanálise com a questão discursiva. A 

disciplina denominada Trabalho de Campo, por sua vez, também ministrada pela Prof. 

Drª. Celina Nascimento, promoveu diálogos produtivos acerca da pesquisa de campo, ao 

tratar de questões como o planejamento de todos os passos na elaboração da pesquisa, a 

coleta de dados e a análise, a partir da obra Metodologia da pesquisa para o professor 

pesquisador, de Herivelto Moreira, e de O que é um autor? e Escrita de si, de Foucault. 

O cumprimento dos créditos do Programa de Mestrado em Letras da UFMS foi um 

período de muitas leituras, que propiciaram o fortalecimento do arcabouço teórico em 

diferentes áreas. A elaboração dos artigos científicos e monografias para conclusão das 

disciplinas assegurou um exercício de escrita contínuo, que ampliou e aprofundou nosso 

senso crítico e analítico. 

Outra questão fundamental ao meu enriquecimento acadêmico foi o 

cumprimento do Estágio de Docência, desenvolvido entre o segundo semestre de 2009 

e o primeiro semestre de 2010, que, junto à minha orientadora, possibilitou um contato 

direto com a sala de aula, os alunos da graduação e algumas das atividades referentes ao 

trabalho do professor, o que fortaleceu, ainda mais, o desejo de seguir a carreira 

acadêmica. 

Conforme a pesquisa foi progredindo, outras conquistas foram acontecendo, 

entre elas a apresentação dos primeiros resultados do projeto-piloto da pesquisa em 

alguns eventos científicos importantes, dentre as quais cito a apresentação das 

comunicações: Moradores de rua: exclusão e resistência, no V Seminário de Estudos da 

Linguagem, promovido pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em 

outubro de 2009; Moradores de rua: da exclusão a resistência, no Seminário de 

Pesquisas sobre Identidade e Discurso, realizado na Universidade de Campinas 
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(UNICAMP), em outubro de 2009; Em foco: os relatos de vida dos moradores de rua 

de Três Lagoas – MS, no XII SILEL – Simpósio Nacional de Letras e Linguística / II 

Simpósio Internacional de Letras e Linguística, agenciado pela Universidade Federal de 

Uberlândia (UFU), em novembro de 2009. 

Nesse semestre, o Programa de Mestrado em Letras propiciou-me também, 

a participação no minicurso Michel Foucault e seu método arqueo-genealógico, no V 

Seminário de Estudos da Linguagem, promovido pela Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul (UFMS), em outubro de 2009, e ainda o convite para elaboração e 

publicação na revista científica Cadernos de Linguagem e Sociedade – Universidade de 

Brasília (UnB), acerca da obra: O Indígena de Mato Grosso do Sul, de Vania Maria 

Lescano Guerra, possibilitou o amadurecimento teórico.

No ano de 2010, os primeiros resultados da pesquisa afiançaram a 

participação, com a comunicação Em foco: o discurso dos moradores de rua, no Grupo 

de Estudos Linguísticos (GEL), promovido pela Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCar), em julho de 2010, e a participação na organização e na Sessão de Debates do 

V Seminário de Pesquisa do Mestrado em Letras, promovido pelo Programa de Pós-

Graduação em Letras da UFMS, em setembro de 2010, com o trabalho: Resistência e 

Representação nos relatos de vida da população em situação de rua34.

O percurso transcursado nesses anos de estudos na graduação e, 

especialmente, no mestrado tem sido essencial para a construção de minha identidade 

profissional e pessoal. Agradeço a Deus a oportunidade de compartilhar as experiências 

com todos os professores do Programa de Mestrado em Letras da Universidade Federal 

de Mato Grosso do Sul, de modo especial com a Prof. Dr. Celina Aparecida Garcia de 

Souza Nascimento, que acompanhou de perto esse percurso.  Integrar e viver a 

academia traz alguns percalços que nos fazem superar nossos próprios limites e desejar 

sempre o aprimoramento. Conseguir concluir o mestrado não será o fim, mas apenas a 

conclusão de mais uma etapa fundamental na construção do conhecimento, produto de 

uma realização profissional e pessoal.  

                                               
34 Justificamos que nessa fase, a utilização do termo “cidadãos de rua” ainda não estava definida, o que 
avalizou o uso do termo “moradores de rua” no início. Contudo, atualmente abandonamos o uso dessa 
denominação por acreditar que a mesma traz em si uma carga semântica estigmatizante.
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TRANSCRIÇÕES DOS RELATOS

As transcrições estão organizadas sequencialmente conforme a identificação dos 

sujeitos (M1, M2, M3, M4, M5 e M6).

  

Entrevista realizada no Projeto “S.O.S. Ser Humano” no dia 27/07/2010 às 10:32 

com um rapaz de 32 anos de idade, morador de rua de Três Lagoas.

Duração: 10 min e 42 segundos. 

P: Qual é a sua história de vida? Me conte a sua história de vida.
M1: Eu nasci da década de setenta... nasci numa época em que mãe solteira não era... 
não era bem vista... entendeu? Minha família era conturbada... minha mãe era alcoólatra 
não tive pai não tive uma estrutura familiar... então eu tive é... eu tive tudo...( )  
favorável pra eu me tomar uma pessoa assim totalmente.. sem estrutura nenhuma. 
Minha criação foi  muito turbulenta... minha infância muito turbulenta... minha mãe era 
alcoólatra... meus tios me batiam... batiam na minha mãe... e:: minha mãe foi embora 
pra uma fazenda largou eu com a minha avó... e vó mima muito o neto né? Num num 
num tem uma criação assim éh:: num tem uma dose certa... né? Vó é muito... ela me 
paparicou demais... era o extremo... né? Quando... quando... era pra mim ser castigado 
era um castigo muito... doloroso... quando era pra ser... tipo... beneficiado por alguma 
coisa era até demais... era em excesso... entende? E aí minha vó faleceu... minha vó 
faleceu e:: as porta se fecho... né? Minha mãe...  parou de bebe... volto pra aqui pra 
cidade... trabalha aqui na cidade... mas... foi quando eu comecei bebe... foi quando eu 
comecei usar droga... eu sou bem transparente com você. E aí ficou difícil né... tio não 
quer saber... irmão também não quer saber:: aí eu fui parar na rua... né? Fui parar na rua. 
As oportunidade pra mim tá sendo difícil que eu tô numa idade de trinta e dois anos de 
idade... cê entendeu? Éh:: estudei... né? Tenho o segundo grau completo e tal... mas só 
que:: pra mim agora... conseguir me levantar é muito difícil devido aos vícios né? muito 
vício... e o vício faz você se tornar uma pessoa que não tem oportunidade... você 
entendeu? Você realmente você não é capaz de assumir compromisso nenhum devido 
ao vício você entendeu? Ele... ele te domina totalmente... você pode ficar quatro cinco 
dias sem beber mas a hora que você beber acabou... já era... você você não consegue...  
você acorda tarde você dormi tarde... você num... você num tem compromisso com nada 
né? sei lá... você fica totalmente entregue... é um desperdício de vida né? Que que é o 
que acontece comigo é que eu não consigo sair dessa vida de rua... de dormir na rua 
porque eu não consigo me libertar dos vícios né?  Dificuldade minha tá aí... nessa área... 
eu não consigo... eu já tentei já lutei... mas só que eu não roubo nada de ninguém né? Eu 
faço um biquinho daqui outro biquinho dali... quando aperta muito que eu não tenho 
condição eu vou e peço... no máximo peço... né? Porque roubar eu não faço esse tipo de 
coisa porque a minha liberdade não tem preço... entendeu? Não tem preço... prefiro 
ouvir um não... ouvir um não do quê... tentar corre o risco aí de perder minha liberdade 
né? Eu já perdi tudo... já perdi tudo... numa vida que podia ter sido diferente... eu não 
vou perder minha liberdade né?  senão... a liberdade é a única coisa que eu tenho agora:: 
né? ...( ) eu não consegui construir uma família... eu não consegui montar uma estrutura 
familiar... mas a minha liberdade eu não vou perder ela né? Então... eu tô na 
dificuldade... as vezes surge uma oportunidade eu não consigo agarra... as vezes eu 
agarro mas é só... que nem cavalo paraguaio... só no começo... depois que pego um 
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dinheiro cabô... só:: sumo... vou durmi na rua... tem que acorda no outro dia cedo... até 
porque você morando na rua... você sem tomar banho... sem se alimentar na hora certa... 
você não tem uma estrutura corporal de:: de assumir compromisso nenhum... assim de 
serviço de ter que ir num escritório... de ter que correr atrás de uma coisa cê num tem. 
Você num dorme direito... você num come na hora certa... cê num toma banho na hora 
certa... então seu corpo fica alienado naquele sentido e vai fica... cê fica ali... [...] então 
o que eu tinha que falar pra você era isso.

P: Você sonha, tenta, espera um dia sair dessa vida?
M1: Ah:: a gente sonha né? a gente sonha né? a gente sonha mas... parece que é bem 
maior do que eu né?... parece que é uma força contrária parece que é muito superior cê 
entendeu? É muita mágoa né? Muito... tem que me liberta disso né? É difícil... é 
difícil... e muita coisa aconteceu e fica gravado na memória mémo... sabe? Coisa que 
aconteceu vendo meu tio bater na minha mãe... umas coisas que aconteceu que... e outra 
fui muito humilhado também... fui discriminado pelo próprio familiar. Então ás vezes... 
num momento de sobriedade assim que eu não tô bebendo nada... eu rependo de não ter 
um teto... de sonha um pouco... mas aí como diz... como diz uma pessoa né? “O desejo 
da carne é maior”. Infelizmente eu não... eu sonho mais sozinho eu não consigo.

P: Você acha que falta apoio da sociedade?
M1: Acho que não falta não... o que falta mesmo é disposição.

P: Qual a sua opinião sobre a família? 
M1: A família é importante... é importante sim... desde que seja uma família estruturada 
né? É importante... se eu tivesse tido uma estrutura familiar desde a infância... um pai e 
tal que me encaminhasse que me direcionasse tudo certinho... uma mãe né? cabeça ali e 
tal... se eu tivesse uma mãe cabeça... porque uma criança... ela precisa de uma família 
cabeça... de uma família né? se eu tivesse eu não tava nessa hoje. Tanto é que as 
famílias aí:: ... as criança que nasce hoje que que que estuda... que faz curso são tudo... 
as pessoa da minha idade... da minha época que teve uma família estruturada tão tudo 
bem hoje... porque? Porque teve uma família estruturada... teve um pai ali... teve uma 
mãe sabe? que levo pro colégio... teve um pai que levo pra ir jogar bola... teve tudo 
isso... teve um pai que corrigiu na hora certa... teve uma mãe que... sabe? chamou 
atenção na hora que teve que toma... e eu não tive isso. Então a família é importante 
sim... pra direcionar... pra que num futuro você possa se torna uma pessoa né? assim... 
estruturada. E realmente não... se tornar um homem que é capaz de ter uma família que 
é capaz sabe? de  se manter... porque teve gente que não teve...

P: Qual a sua opinião sobre o trabalho? 
M1: O trabalho é importante... o trabalho ele... ele dignifica o homem. Você 
trabalhando... você realmente tá plantando pra colher né? Se você não trabalha você não 
tá plantando nada... cê tá parado. 

P: Qual a sua opinião sobre o dinheiro?
M1: Depende né... (frase exclamativa). Dinheiro ele bem empregado ele é essencial na 
vida da gente... dinheiro mal empregado ele só vai te trazer:: prejuízo e 
arrependimento... depende da forma que você utiliza ele... se for pra te beneficiar... pra 
você adquirir sabe? um benefício melhor um... uma posição... sabe assim... como se 
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diz? Se você for adquirir assim tipo:: dinheiro traz um pouco de felicidade... você com 
ele... se você souber empregar ele você se torna uma pessoa feliz. Tá certo que ele não 
compra saúde... não compra liberdade... mas ele é importante... porque se você souber 
usar ele você vai ser feliz no limite né? agora:: se não souber usar dinheiro na mão vai 
embora rápido.
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Entrevista realizada no Projeto “S.O.S. Ser Humano” no dia 16/07/2010 às 10:00 

com um senhor de 45 anos morador de rua de Três Lagoas.

Duração: 13 min e 05 segundos. 

P: Me conte a sua história de vida?
M2: Vou falar um negócio para você... minha história de vida sabe o que que é? É que 
eu não me dou bem com a minha família depois que a minha mãe faleceu... eu moro ali 
do lado da faculdade... pra cá da faculdade... não tem o quartel... quase:: chegando na 
faculdade lá não tem aquele negócio do peixe lá... não tem aquela casa do lado? É 
nossa. 

P: Nossa? Quem é?
M2: É da minha família... porque eu não vou mais em casa.

P: Porque o senhor não vai mais lá?
M2: Depois que a minha mãe faleceu eu nunca mais fui na minha casa.

P: Porque o senhor nunca mais voltou?
M2: Vou dizer uma coisa para você... a última vez que eu fui na minha casa... pura e 
simplesmente que eu fui abrir o colchete porque lá é cerca... que eu abri o colchete 
chegou a ROTAI e prendeu eu... aí uma irmã minha que tem uma casa lá no... no 
cinturão verde... a outra... que tem outra aqui... ficava com uma casa alugada patudinho 
patudinho pegou a casa lá... eu tô na rua... tô dizendo a verdade... não preciso mentir pra 
você nem pra ela.   

P: E antes de estar na rua? O senhor fazia o quê?
M2: Trabalhava em posto de gasolina... trabalhei por vinte e cinco anos.

P: E porque o senhor saiu?
M2: Porque eu enjoei. 

P: Do trabalho?
M2: Do trabalho de tudo... parece que ele não me pagava certo.

P: Como assim?
M2: Uai... óh... você lava um carro por trinta real você vai ganhar cinco... é humildade 
né? Eu lavava vinte... dezoito carro por dia aqui no Elias aqui... ali no posto ali... eu 
trabalhei esses postos todinhos aqui... você pensa que eu tô assim não é porque eu 
quero... é o seguinte se eu chegar em você... se você falar pra mim assim oh:: no sentido 
certo assim: “Você faz aquele serviço ali pra mim” e você vai pagar aquele preço é 
aquele preço... mas você tá  ganhando dinheiro em cima dele... os cara fazia isso... 
desculpa a palavra mas é dita... se eu te der quarenta e cinco você vai querer qual trinta 
e cinco... você entendeu? 

P: É um querendo ganhar em cima do outro?
M2: É lógico... se eu chegar aqui e por vinte e cinco reais aqui em cima... aqui é 
comunidade... eu acho legal tudinho... se eu chegar aqui... aí muitas vezes chega aqui 
pode ser cobrido... poder cobrado assim... cinco real... aí você vai querer trinta e cinco... 
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P: O que você acha da família?
M2: Nada... não quero aquele povo pra mim não... 

P: Nada? Eles não te ajudam?
M2: Eu não quero...

P: Porque vc não quer?
M2: Porque eu não quero? Oh... a gente tem uma questão a seguinte... Quantos anos 
você tem?

P: Vinte e quatro?
M2: Vinte e quatro. Eu tô com quarenta e cinco eu não quero. Você pode me 
desculpar... eu tô falando assim a palavra certa para você... eu não quero aquele povo 
pra mim... eu não quero... depois que a minha mãe foi... eu não quero mais nada... 
entendeu? eu não quero. O que eles tem lá... o que vender lá patudinho? que der uma 
porcaria que seja... um real pra mim já tá bom... eu tomo de pinga.

P: E sonho? Tem vontade mudar de vida?
M2: Tenho... você também tem... você acha que pingaiada é sonho. Você acha que fica 
andando aqui na rua é sonho. Você acaba de deita você vê o mundo acorda. Agora você 
não... porque você não bebe... Oh:: eu não aceito aquilo pra você também... eu não 
aceito... como eu não aceito pra mim também certo... mas não para nessa vida não... oh:: 
eu paro porque assim... porque não vale nada mesmo... eu quero essa... hora que entra a 
gente cai nessa... a gente não sai dessa por ninguém... porque tem gente pra dar força. 
Igual você tá falando pra mim aqui... estou catando comida aqui... desculpa da dita... 
oh::

P: Então, na sua concepção não saí dessa vida porque não quer? O senhor prefere essa 
vida?
M2: É...  é verdade mesmo... Oh:: escuta a palavra porque eu não vou mentir omitir né 
não é mentir... omitir... vai ficar assim.

P: E se alguém de dar uma oportunidade? Um trabalho/emprego?
M2: Só depois do frio (risos)... 

P: O que você acha da sociedade?
M2: A sociedade? Eu conheço ela toda. Conheço a Simone... conheço o Eduardo. 

P: E eles já se ofereceram pra te ajudar?
M2: Oh:: eles querem fazer mais pra mim... o E? Você conhece o E? Oh:: o marido da 
S... óia... sou social mano... meu truta social pode crer... meu trutra social o E... a S 
também... a S. T. Aquele povo quer fazer demais pra mim... todo mundo me conhece... 
quem não presta sabe quem que é? O próprio (fez um sinal que apontava com o dedo 
indicador para ele mesmo). O próprio eu. Eu tenho família pra todo lado aqui. 

P: Mas você quer?
M2: Não... não...
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P: O que você acha do dinheiro?
M2: O dinheiro... vou dizer uma coisa pra você... o dinheiro é uma coisa que não vale 
pra ninguém... não vale pra ninguém...

P: Porque?
M2: Não vale pra ninguém... porque se eu tiver... você não vai ter... quem vai ter... sabe 
quem quem que é? O próprio que busca... e nem o empregado não vai ter nada também 
porque o dinheiro que ele te dá vai ficar para o outro... entendeu?

P: Mais ou menos? Explica melhor?
M2: Se eu tenho um dinheiro eu passo pra você aí você passa pra mim ai eu passo pra 
outro e o outro passa pra outro e vai valer pra quem? Pra ninguém... vai passar passa 
passa... entendeu? (risos). Como é seu nome mesmo?

P: Beth.
M2: Nome bonito... o meu é I? I. S. P. 

P: Pra você comprar as suas coisas. Como você consegue o dinheiro? O que você faz?
M2: É que a gente faz um biquinho... faz um biquinho ali... patudinho patudinho... 

P: De quê?
M2: De servente patudinho patudinho... e os cara confia em nós... nós fala que vai 
trabalhar só que não... 

P: Porque só que não?
M2: Porque não paga aí assim vive de gorjeta... logicamente que sim.

P: E para tomar banho como vocês fazem?
M2: Banho... (risos)... que palavrão (risos)... para com essa conversa... palavrão 
danado... posso ir embora agora... tô brincando com você... banho... tem uma pessoa 
nossa lá no Vila Nova ela sempre... uma amiga nossa né? pode... ela deixa tomar um 
banho... minha roupa fica lá. 

P: E filhos? Você chegou a casar ter filhos?
M2: Tenho... tenho um filho...

P: E seus filhos?
M2: Tá lá no Paracaí... chama Tiago.

P: Você tem contato com eles?
M2: Não? 

P: Porque?
M2: Porque eu tô tombado... ela não quer nada comigo... vai fazer o quê? 

P: Quem não quer nada com você?
M2: Ela... 

P: A sua mulher? A sua esposa? 
M2: Eu tenho um filho com ela que ele tem vinte... dezenove anos... chama Tiago. 
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P: E você chegou a conviver com eles? 
M2: Lá em Fernandópolis?

P: Você não é daqui?
M2: Eu sou nascido? Eu nasci em Crato...

P: Nasceu em Crato?
M2: Nasci em Crato no Ceará e vim pra cá com a minha mãe.

P: Quanto tempo você ficou casado?
M2: Dez anos... 

P: E aí?
M2: Morava em Fernandópolis... aí vim morar ao lado do quartel... aí nós largo... ela foi 
pra casa dela e eu fui pra minha. E é feia hein.  (risos)

P: E desde quando você está nessa vida?
M2: Aí eu larguei dela e fui morar com a minha mãe... aí minha mãe chegou a falecer e 
eu tô aqui.  
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Entrevista realizada no Projeto “S.O.S. Ser Humano” no dia 27/07/2010 às 10:20 

com uma senhora migrante da fazenda, com idade de 48 anos, acompanhada de 

seu marido que apresentava o rosto marcado por machucados.

Duração: 08 min e 36 segundos.

P: Como é a sua história? Me conte a sua história de vida.
M3: A minha história de vida e tô na rua... eu não tenho casa sabe. Tá eu o meu esposo 
desempregado... nóis tá precisando de uma chácara uma fazenda pra gente ir embora... 
você entendeu? Pra trabalhar... pra mim ter minhas coisinhas cuidar da minha casa... o 
pouco que tem mais é meu. Eu preciso dona de uma chácara de uma fazenda que seja. 
Ele só não tira leite mais serviço de trator... tudo quanto é tipo de serviço ele faz... você 
entendeu? Eu tô na rua. Nós tá dormindo numa casa ali só que é da imobiliária... o dono 
nem sabe que nós tá dormindo lá. Eu vou ficar na rua? Eu tomo banho lá... ontem eu 
ganhei uns três sabonetes da mulher. Eu falei: “Dona eu tô fedendo dona... nem eu tô 
suportando o meu cheiro... tá forte eu to fedendo... eu precisava de um sabão pra eu 
tomar um banho”. Ela me deu uns três sabonetes... tá aqui na minha bolsa eu não minto 
não. Dona nós tá dormindo escondido na casa... de dia não pode ir lá... eu tenho fogão... 
eu tenho bujão... eu tenho panela... eu tenho a minha cama... eu tenho coberta... 

P: E essas coisas estão onde?
M3: Tá tudo esparramado... um pouco tá na casa do meu filho... debaixo de lona jogado 
para o lado de fora. Um pouco tá na casa de um senhor que a gente conhece. Tá tudo 
jogado as minhas coisas dona. Perdi tudo tudo tudo que eu tinha eu perdi. 

P: Porque a senhora perdeu?
M3: Porque nós fico desempregado. Aí fico desempregado dona. Aí vem... aí eu falei 
pro meu marido: “Não vende nada não”. Nós pede na rua, mas não vende... porque eu 
tenho amor nas minhas coisas... é o pouco que eu tenho mas eu tenho amor dona. Eu 
peço pra Deus não tirar o que eu tenho. Que eu tenho aquele pouquinho então...

P: E vocês trabalhavam com o quê antes? 
M3: Ele mexe com tudo... ele trabalha com carvoaria... trabalhava com trator com 
máquinas... Ele trabalhava com tudo... com tudo ele trabalhava... você entendeu? Só que 
agora a gente tá desempregado... tá numa situação difícil... difícil mesmo.

P: E aqui em Três Lagoas vocês não conseguiram emprego?
M3: Até agora não... nós vai em tudo quanto é canto mas não conseguiu.

P: E vocês são daqui?
M3: Nós é daqui de Três Lagoas. Tô precisando de um dinheiro pra eu tirar a minha 
identidade não consegui. Consegui lá no CRAS... consegui o meu registro de Campo 
Grande. Ela falou: “É que eu posso fazer pra vocês... trazer o seu registro... é o que eu 
posso fazer”. Tem que arrumar um dinheiro e pagar a identidade. Nossa eu tô... eu vou 
falar... eu estou desesperada... eu tô mesmo desesperada... eu não agüento mais ficar 
nessa vida. Eu quero trabalhar... quero ter minhas coisas... quero trabalhar. Eu não 
agüento dona ficar nessa vida... eu juro por Deus... por nosso senhor Jesus Cristo que eu 
não estou agüentando mais. 
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P: E a família de vocês? A senhora tem família aqui em Três Lagoas?
M3: Eu tenho... eu tenho a casa do meu filho... eu tenho três filho... eu não tenho pai 
nem mãe morreu já meus pais.
E porque a senhora não fica na casa de seus filhos?
Porque eu não posso ficar lá na casa dos meus filhos... eles trabalha e eles falou: “Não 
tem jeito mãe da senhora ficar aqui... porque é o seguinte... nós trabalha como é que eu 
vou deixar a senhora aqui em casa... não tem como não a senhora ficar aqui”. Vou falar 
que eu tô numa situação que... não tem jeito mais... ROUBA eu não quero que eu vou 
ocupa cadeia. Eu posso andar suja... eu posso andar tudo dona mais eu não faço isso 
não.

P: Qual a sua opinião sobre a família?  
M3: Sobre família eu acho o seguinte... que a família tem que ser unida... uma pela 
outra... quando uma tiver numa situação ruim a outra ajuda. Eu acho que a família 
deveria ser tudo dona... tudo... não deveria ser assim um pouquinho de cada coisa... 
deveria ser tudo. A família... em primeiro lugar tinha que ajudar um ao outro... uma 
pessoa te ajuda daqui a outra te ajuda dali você nunca ficaria passando necessidade das 
coisas. Eu eu... no meu pensamento assim.

P: E a sua família é assim?
M3: A minha família não... thun thun não ajuda... eu se eu tivesse dinheiro no caso 
jamais eu deixaria uma pessoa passar necessidade (...) eu tô vendo aquela pessoa 
passando necessidade precisando de uma coisa jamais eu deixaria... eu acolheria... 
depois que ela se restabelecesse... arrumasse um emprego... arrumasse um serviço 
alguma coisa aí tudo bem.

P: E qual a sua opinião sobre o trabalho?
M3: É o que eu preciso um trabalho. Eu acho que que... assim... DONA eu acho que 
uma cidade uma cidade igual Três Lagoas não deveria de faltar trabalho para ninguém 
não... acho que todo mundo devia... entendeu? Dá um serviçinho... nem que fosse uma 
coisa de nada... mas dasse um serviço pra pessoa... pelo menos pra poder comprar o 
arroz e o feijão de cada dia... né? Eu penso.

P: Qual a sua opinião sobre o dinheiro?
M3: O dinheiro... eu acho que pra mim... nessa fase que nós estamos vivendo hoje eu 
acho que  sem dinheiro ninguém veve... tudo... até uma caixa de fósforo que você vai 
comprar tem que ter o dinheiro... você num compra nada sem o dinheiro não dona... 
num compra... thun thun... hoje em dia não compra::.

P: A senhora tem estudo?
M3: Tenho só a primeira série... fiz a segunda série... mas isso fazem muitos ano... eu 
fiz até a segunda série a metade depois eu não tive condições de estudar mais. Meu pai 
morreu... a minha mãe morreu e nós morávamo em Campo Grande e eu tive que ser o 
pai e mãe da família... pra tratar duma irmã minha caçula e dum irmão meu... eu tive 
que trabalhar suá pra poder colocar as coisas dentro de casa... e lá dentro de  Campo 
Grande as patroa me ajudava... me ajudava com coisas... uma dava uma sexta uma dava 
uma coisa uma dava outra pra nós pode sobrevive.

P: Há quanto tempo a senhora está em Três Lagoas?
M3: Uns vinte ano já... que eu vim pra cá. 
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P: E a senhora tem filhos?
M3: Tem três... três não quatro.

P: Algum está com a senhora?
M3: Não... eles já é tudo casado... ((na sequência pronuncia o nome completo de todos 
os filhos)).

P: A senhora tentou procurar o Albergue, a Assistência Social?
M3: Eu já procurei... eu já procurei... 

P: A senhora recebeu ajuda?
M3: Não... eu queria até procurar a Caçula pra ver se eles dá uma ajuda lá... pra ver se 
me dá uma ajuda assim... arrumar uma casinha pra mim até eu... restabelece numa 
casinha pra mim arrumar um serviço... pra mim trabalhar... eu preciso dona trabalhar.

P: Sem casa é difícil arrumar trabalho?
M3: É difícil... como que eu vou arrumar um serviço se eu não tenho onde tomar 
banho... se eu não tenho onde fazer uma comida pra mim... eu não tenho aonde ponha as 
minhas coisas... na rua aí como é que eu faço dona... não tem condições dona... eu 
precisava pelo menos de um albergue eu precisava que arrumasse pra mim ponhá as 
minhas coisinha que tá tudo jogado e eu aceitaria o emprego.

[...] pego um dinheiro tomo uma pinga num é pior dona... é pior... a senhora acredita 
essa noite eu num dormi eu não consegui dormi... pensando a minha VIDA que eu to 
vivendo... ((choro)). Meus trem tudo jogado... antigamente eu tinha geladeira... eu tinha 
televisão e hoje eu não tenho mais nada... acabo tudo...

P: E porque acabou tudo?
M3: Vai pra um canto vai pro outro vai acabando tudo - eu preciso dum serviço... eu 
preciso dona dum serviço... eu queria realmente um trabalho pra mim pode trabalha... 
ter condições de me manter porque não é fácil não.
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Entrevista realizada no Projeto “S.O.S. Ser humano” no dia 14/07/2010 às 09:40 

uma mulher, moradora de rua, com 24 anos de idade. 

Duração: 08min e 07seg 

P: Você poderia me contar a sua trajetória de vida?
M4: Bom... minha mãe morreu eu tava com treze anos... meu pai morreu eu tava com 
vinte e um... então eu não tive... opção de vida... perdi meus filhos por causa das 
drogas... graças a Deus eu estou conseguindo sair... E:: foi onde eu comecei a morar na 
rua porque o resto da minha família não me aceitou. Foi onde eu passei frio passei 
fome... roubaram a minha bolsa... roubaram todos os meus documentos... eu estou sem 
documento... não tenho algum lugar assim... de viver... fico na casa de um fico na casa 
do outro ou fico na rua... estou sem roupas pra vestir porque roubaram a minha bolsa... e 
eu falo pra você... a rua é a coisa mais triste que tem... é onde num frio desses muitas 
pessoas não tem um agasalho pra vestir... não tem uma coberta pra vestir. E tem muita 
gente passa perto de você ainda rindo da sua cara... eu passo fome mas 
(incompreensível) estar pedindo na rua né?

P: E o trabalho? 
M4: Já procurei... mas quem vai dar emprego para uma pessoa que mora na rua que não 
tem endereço fixo. 

P: Está difícil? 
M4: Muito difícil.

P: Você está aqui em Três Lagoas desde quando?
M4: Faz oito meses que eu estou aqui em Três Lagoas... me prostitui é uma coisa que eu 
não vou fazer jamais... prefiro mil vezes passar fome mas me prostituir eu não vou. Lá 
onde eu estou morando... tem um menininho que desde de ontem está chorando por 
causa de uma bolacha... e é onde dói... porque eu falo pra você a bolacha custa 
cinqüenta centavos... e eu não tenho cinqüenta centavos pra comprar uma bolacha pra 
ele... quando foi hoje de manhã cedo que eu fui pegar as vasilhas pra vir buscar o 
almoço e falou: “Oh tia a senhora vai trazer a minha bolacha”? Eu vou ter que passar de 
casa em casa pra ver se eu arrumo uma bolacha... pra poder levar pro menino essa 
bolacha... sabe? uma coisa que me dói é ver uma criança pedindo uma coisa e não ter o 
dinheiro pra comprar.

P: E os seus filhos? Onde estão?
M4: Eu tenho... eu tenho quatro filhos... três moram em Marília estado de São Paulo e 
um mora aqui em Panorama.

P: E eles estão com quem?
M4: Os outros três estão com os pais deles e esse outro está com a madrinha dele.

P: E qual a sua perspectiva para o futuro? O que você espera para o futuro? Sonhos?
M4: Bom... eu espero um dia eu conseguir um serviço... eu conseguir uma vida digna de 
se viver... um serviço digno... acho que é isso... em hora que bate um desânimo eu 
começo a chorar que nem essa história da bolacha que eu estou te contando... hoje eu 
sentei no chão e comecei a chorar... ele falava pra mãe dele e dizia: “Mãe eu vi um 
menininho comendo uma bolacha... eu quero uma bolacha... eu quero uma bolacha... só 
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uma mãe... só uma bolacha”. E aquilo eu comecei a chorar porque eu não agüentei né? 
Eu não aguentei... agora eu me pergunto puta que pariu né? A bolacha custa cinqüenta
centavos cara.

P: Quem é essa família com quem você está?
M4: Essa moça que eu estou morando na casa dela... o marido dela foi embora botando 
ela com três crianças... então... a luz já cortaram a luz... está prestes a cortar a água e eu 
não sei o que eu vou fazer que minha cabeça está até quente... eu não sei o que eu vou 
fazer porque... cortar a água... sem luz a gente até vive e sem água? 

P: E com relação à assistência social? Você conseguiu alguma coisa?
M4: Já conversei... já persisti mas... ninguém até agora fez nada. 

P: E os seus documentos? Eles se disponibilizaram para tirar a segunda via?
M4: Não... tá com três dias que eu estou morando na casa dessa colega... conheci ela 
também eu tava na rua ela passou e me chamou pra ir pra casa dela... olha:: ela nem me 
conhecia e ela me chamou pra casa dela... ela me falou: “Oh:: moça estou numa situação 
difícil... mas se servir pra você um lugarzinho quente... se você aceitar é o que eu 
posso”. Antes de eu ir pra casa dela eu tava na rua... aí eu fui lá para o albergue e pedi 
pra dormir uma noite só... sabe o que a assistente social falou pra mim? Falou aqui não 
é casa de... de... Como ela falou pra mim? Aqui não é casa de férias... muito legal 
(ironia). Eu falei não moça... você está certinha no que você falou pra mim (frase 
exclamativa). Você está certinha (ironia). Virei as costas e saí andando... dormi na rua.

P: E com relação aos estudos?
M4: Estudei até a oitava série... só.

P: Você tem quantos anos?
M4: Vinte e quatro.

P: Nesse período você chegou a trabalhar em alguma coisa?
M4: Olha... eu vou falar um negócio pra você... eu gosto de trabalhar em tudo... eu não 
tenho preguiça do serviço... agora o duro é achar o serviço... a oportunidade. 

P: Uma pergunta? O que você acha a respeito do dinheiro? 
M4: O dinheiro pra mim tem hora que ele é uma porcaria. Porque não adianta você ter 
dinheiro mas você não ter felicidade. 

P: E a sociedade?
M4: Ah... dentro da sociedade ele é importante né? Ele fala mais alto... ele sempre fala 
mais alto... porque hoje em dia se você não tiver o dinheiro você não tá na sociedade... o 
povo não está nem aí pra você... os povo da sociedade vê um mendigo na rua o que eles 
faz... eles não faz nada... vira as costas e saí andando... vou falar pra você a situação das 
pessoas que vivem na rua é difícil... é difícil mesmo... muitos vivem e ainda tem um 
lugarzinho onde tomar banho e outros que ficam meses e meses sem tomar banho. Se 
você for ali na lagoa... você vai ver um monte dormindo ali... um monte sem ter o que 
comer... e eu conheço todos... porque eu já convivi com eles. Quando eu tinha a minha 
família... eu olhava pra essas pessoas assim e falava: “Meus Deus... eu espero que um 
dia eu nunca chegue numa situação dessas”... e cheguei... a gente nunca diga não... é 
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doido. A rua é o lugar mais triste que tem... triste mesmo sabe? Ainda quando você não 
vê uma criança no meio... vivendo nessa situação né?

P: Você espera um dia sair dessa vida?
M4: É o que eu mais quero.
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Entrevista realizada no Projeto “S.O.S. Ser Humano” no dia 27/07/2010 às 10:42 
com um senhor de 45 anos de idade, morador de rua migrante das fazendas.

Duração: 04 min e 36 segundos. 

P: Você pode me contar a sua história de vida?
M5: A história é a seguinte... eu tava morando numa casa ali na boiadeira... o rapaz deu 
pra gente morar né? aí com o  passar do tempo eu morei uns dois anos lá com ela... aí eu 
fiquei doente foi preciso de eu vir embora pra casa da minha mãe... quando eu tava pra 
ir embora disse que eu não tava pagando aluguel lá nele. Aí vim pra casa da minha mãe 
fiquei:: umas duas semana pra cá... a mulher que é a dona da casa pega e aluga a casa 
com os meus trem tudo lá dentro... jogou tudo prum canto... e jogou a outra mudança 
dentro e agora ela não quer deixar eu tirar... diz que eu tenho que dá cento e trinta conto 
pra ela pra mim tirar minhas coisas de lá... tão usando tão... bagunçando com tudo... 
entendeu? Eu peguei duzentos reais esses dias só que não dava pra eu pagar cento e 
trinta pra ela e eu ia pagar o aluguel pra tirar os trem de lá que jeito? Pagar o frete pra ir 
lá buscar... então eu tô nesse jogo. Fiquei na casa do meu irmão lá uns dia quando eu 
tava doente... fiquei uns dia na casa da minha mãe mas só que meu padrasto nós não 
cumbina... aí eu melhorei vim pra casa do meu irmão... aí eu tomei umas birita lá... parei 
de usar remédio comecei a tomar umas birita lá já entrou em atrito foi preciso de eu sair 
fora... fui pra casa de um amigo não deu certo... praticamente eu tô na rua... tem parente 
tem irmã tem mãe tem irmão tem tudo aí só que não quero fica... é tudo casado... 
então... minha mãe nós não cumbina porque não cumbina com o padrasto... então eu tô 
dormindo assim... no fundo dele lá mas escondido dele... eu chego lá de noite... pulo o 
muro... ele não tá sabendo ainda que eu... é isso aí... agora se eu fica indo na casa de um 
pega um prato de comida hoje caba outro pega outro pra amanhã... aí num vira tem que 
arrumar um serviço pra fazer no final da tarde porque eu não vou morrer agora... 
qualquer coisa eu... aí quando eu voltar eu equilibro... se Deus quiser.

P: E o senhor trabalha com o quê?
M5:Eu trabalho mais na fazenda... carpina mexer com roça agora eu mexo mais com 
isso aí... aqui na cidade é mais ajudante de pedreiro essas coisas assim. Só que tá difícil 
se eu arrumar o serviço não tem onde eu ficar... não tem onde eu comer... como é que eu 
vou trabalhar... não tem jeito... eu tô nessa situação [...]

P: O senhor tem esposa? Filhos?
M5: Sou separado... filhos tem três.

P: E eles estão onde?
M5: Tão com ela.

P: E ela está onde?
M5: Ela ganhou uma casa dessas casinha aí... ela tá melhor... cem por cento melhor do 
que eu... mora no que é dela... arrumou outro marido.
P: Faz tempo que vocês se separaram?
M5: Uns três anos já.

P: O que o senhor acha a respeito da família?
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M5: Da minha... eu não posso falar nada deles... porque praticamente eu que sou o 
errado... eu não posso falar deles por causa de quê:: eles me deram o apoio... eu 
peguei... e joguei pro alto... tem que se lascar mesmo.

P: Porque jogou pro alto?
M5: Uai porque... não era pra mim beber mais... eu tava bebendo escondido né?  mas 
não tem quem bebe escondido... ninguém bebe escondido... descobre não tem jeito.
Agora da parte dela não tem que reclamar também porque ela não perturba eu.

P: Não é apenas sobre a família da sua esposa? É sobre a família como um todo?
M5: Pra mim família é importante, mas só que não é mais parte disso... assim tipo 
assim... é eles pra lá e eu pra cá... pra tá junto assim... pra morar junto assim não 
combina com nenhum.

P: O que o senhor acha a respeito do trabalho? 
M5: O trabalho é que tem que tê primeiro... porque sem ele não sobrevive... como é que 
quem não tem nada... se não trabalhar fica numa situação difícil... como é que vive.

P: O que o acha a respeito do dinheiro?:
M5: Então... o dinheiro é quê... o dinheiro é que faz... se eu tivesse quinhentos contos no 
bolso hoje eu não taria desse jeito...... eu já tinha arrumado uma residência qualquer aí...  
já tinha tirado minhas coisa de lá... eu tava tranqüilo... mas se não tiver recurso não tem 
jeito...

O senhor tem quantos anos?
M5: Quarenta e cinco.

O senhor tentou procurar trabalho na cidade?
M5: Achar acha... mas só que pra mim aqui na cidade por enquanto não vira... porque 
não tem jeito... por causa desse movimento... se eu for trabalhar aqui... eu vou ficar 
onde? não tem como... comer aonde? não jeito... se eu for comer um marmitex aí por dia 
não me sobra nada... Trinta real trinta e cinco reais por dia... eu vou pagar no mínimo 
catorze de marmitex o que me sobra... não tem jeito.
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Entrevista realizada individualmente no banco da praça Ramez Tebet, no dia 

15/04/2010 às 21:00 com um senhor de 57 anos morador de rua de Três Lagoas que 

eventualmente trabalha nas carvoarias.

Duração: 4 min e 32 segundos. 

P: O senhor é daqui?
M6: Sou.

P: O senhor tem família?
M6: Tenho.

P: Qual é a sua história? Sua família é daqui?
M6: É sim... eu tenho uma filha que foi enterrada antes de ontem.

P: Sua filha foi enterrada? O senhor foi ao enterro dela?
M6: Não fui... porque eu não tava aqui.

P: O senhor não tava aqui em Três Lagoas?
M6: Eu fui no hospital quando ela tava na UTI.

P: Ela faleceu do quê? 
M6: Ah:: teve uns problema na garganta... o médico não cuido dela... não cuido ( ).

P: Eu gostaria de saber as histórias de vida das pessoas que estão na rua assim como o 
senhor. 
M6: Eu tô na rua mais eu sou filho de Deus... tudo o que tá feito aqui não é dos crente... 
Jesus morreu na cruz... mas não foi na igreja de crente não...  não é verdade? Morreu... 
pela católica... agora eu não posso fala uma verdade pra senhora naquilo... gosto da 
igreja de crente... da bíblia... dos versículo... capítulo... mas na igreja na verdade eles 
não tem a autoridade que a igreja católica tem... não tem. Não tem bispo não tem nada 
eu tenho um pacto com Deus.

P: O senhor está aqui há quanto tempo?
M6: Ah:: eu moro aqui... eu sou filho daqui. 

P: O senhor tem casa aqui?
M6: Tem mais eu sou divorciado com a mulher... tem meus filho... tem lugar... tem 
parente... mas eu não ocupo... não ocupo (frase exclamativa)... eu ocupo o tempo... a 
árvore... a luz... energia... as águas de Deus... ELE me dá.

P: O senhor tem a possibilidade de ficar na casa deles?
M6: Ter tenho (frase exclamativa)... mas não quero.

P: Por que?
M6: Não quero porque a minha idade não dá mais... nem com a polícia... nem oh? Só se 
for uma ordem do juiz pra me dar... eu não quero velho não... Enquanto fala... óh o 
senhor M6 vai aqui... só que ele paga pra mim... 
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P: Quem paga?
M6: O juiz de direito paga. 

P: Ele paga um lugar para o senhor ficar?
M6: Uai tem que pagar né?... porque eu vô fica nessa vida aí... eu não quero ocê... não 
quero professor... não quero médico... a justiça é da onde? É... divina do céu a justiça 
pelos orixás de todos os santos santuários cai no estudo... o que que é o fórum? E mais o 
delegado.

P: Eu não entendi a pergunta?
M6: A senhora vai entender... mais o delegado...  sem o juiz de direito... sem os meus 
estudo... sem o estudo de Deus... sem o estudo da verdade... Jesus é o filho de Deus... 
subiu do lado direito de Deus lá nas alturas e voltou  e volta de lá pra ser crucificado... 
Mas agora eu vou falar uma verdade pra senhora aqui oh:: Não é todo mundo que ganha 
senhora... não é todo mundo que ganha (frase exclamativa).

P: E o senhor acha que o senhor ganhou ou o senhor perdeu?
M6: Eu não perdi não... eu não passo fome senhora... eu não passo fome. É porque eu 
sou muito bondoso... eu tenho que ficar esperando a bondade... meia hora... uma hora... 
“espera lá fora” eu to agüentando... no dia que chegar no juízo eles vai me paga essas 
espera. Tá certo? Eu trabalho pra muita gente senhora lá no céu. “Você tá precisando de 
Jesus”... tá certo que ele não é santo dos crente... ele foi castigado pela cruz... católica... 
agora se ele pede também é Jesus bíblia... “Você tá precisando de Jesus” (frase 
exclamativa)... quem precisa de Jesus é Deus não é eu... só que eu não quero o que ele 
passou não... eu não preciso... eu sou igual a ele... eu não preciso dos pensamento deles. 
Pra ter uma qualidade... o meu corpo vale milhões... milhões em qualquer lugar.

P: Como assim o seu corpo vale milhões? 
M6: Vale milhões... bilhões e trilhões... e vou eu falo uma verdade pra senhora o Brasil 
não me paga e nenhum outro país... mais tem lá o sofrimento de Jesus... tem o santuário.

P: O senhor quer dizer que o corpo da gente é tudo?
Tudo... eu sou igual a você filha... eu sou igual a você.


