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RESUMO

A partir da trajetória de Zenita dos Santos Teixeira, negra, nascida em uma tribo
de índios tapuios, no Maranhão, e das histórias de outros indivíduos em situação de rua,
a etnografia, ambientada nas ruas de Copacabana, analisa a dinâmica das redes de
sobrevivência, focalizando o modo como são constituídas, se reproduzem e se
desfazem. A retirada de Zenita das calçadas do bairro, em 2012, e o acolhimento
compulsório no Abrigo Cristo Redentor, em Bonsucesso, onde viveu os últimos anos de
sua vida sob a tutela do Estado, possibilitou a construção da hipótese de que as redes,
por um lado, garantem a sobrevivência da chamada população em situação de rua;
porém, agentes e agências estatais, muitas vezes articulados a outros agentes sociais que
lidam com esta população, atuam de forma a retirá-la do espaço público, desfazendo
suas redes de forma temporária ou definitiva.

Palavras-chave: moradores de rua, exclusão social, redes de sobrevivência,
Copacabana, território, campo estatal, cidadania.

ABSTRACT

From the path of Zenita dos Santos Teixeira, black, born in a tribe of Tapuios
Indians of Maranhão, and the stories of other individuals on the streets, ethnography,
set in the streets of Copacabana, analyzes the dynamics of survival networks,
focusing on how they are made, they reproduce and break. The withdrawal of Zenita
the sidewalks of the neighborhood in 2012, and the compulsory reception in Abrigo
Cristo Redentor, in Bonsucesso, where she lived the last years of his life under the
state supervision, enabled the construction of the hypothesis that the networks on the
one hand, guarantee the survival of the population called on the streets; but agents
and state agencies, often articulated with other social agents who deal with this
population, act in order to remove it from the public space, undoing its temporarily
or permanently networks.

Keywords: homeless people, social exclusion , survival networks, Copacabana ,
territory, state field, citizenship.
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INTRODUÇÃO
“Eu não estou morando na rua, não. Não sou mendigo. Eu estou é
ganhando ovelhinhas para Jesus.” (DEPOIMENTO DE ZENITA
PARA O FILME CASA DE ZENITA, 2012)
“Se eu pudesse tirar um pedaço do meu coração e dar para alguém
ver o quanto de felicidade tem aqui dentro, eu daria. Mas não dá para
tirar, né? (DEPOIMENTO DE ZENITA PARA O FILME CASA DE
ZENITA, 2012)

A sacola, recém-saída de uma das lavandeiras do bairro, abrigava um pequeno
volume de roupas e lenços de cabeça bem passados, dobrados e perfumados. Era assim
que ela gostava de se apresentar, sempre “limpa e cheirosa”, segundo suas próprias
palavras. “Mantenho tudo dentro da sacola para não empoeirar”, dizia Zenita, a qual
decidiu, naquele dia, dar uma gorjeta para as atendentes da loja por conta da qualidade
do serviço prestado. “É assim que eu sou. Sempre dou um agrado para quem me trata
bem”, afirmava, demonstrando certo prazer em ajudar os outros. Em outra sacola, a
Bíblia, uma garrafa de água fresca, uma pequena vassoura e outros poucos itens como
escova e pasta de dente. Antes de caminharmos juntas pela movimentada Rua Siqueira
Campos, em uma tarde de setembro de 2012, ela acomodou tudo cuidadosamente dentro
da grande bolsa preta com rodinhas que sempre a acompanhava.
Com certa dificuldade de locomoção, por conta de um desvio acentuado na coluna,
Zenita arrastava os seus pertencentes com a mão direita. A esquerda, por sua vez, se
encarregava de buscar amparo em uma bengala. Rejeitava qualquer tipo de ajuda, pois,
segundo ela, gozava de saúde o suficiente para andar sozinha. E andava. Não foram
raras as vezes em que, durante os nossos dois encontros semanais em um dos bancos em
frente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Copacabana, sempre às 17h, ela
narrou uma agenda intensa de deslocamentos ao longo do dia. À época, aos 70 anos,
chegava a percorrer 30 quilômetros de manhã, bem cedo, de Copacabana a Rio das
Pedras, para receber assistência médica; depois seguia para o Centro da Cidade, a fim de
almoçar no Restaurante Popular da Central do Brasil. Em outros dias, decidia ir até
Duque de Caxias para comprar roupas a preços mais em conta, para seu próprio
consumo, e pequenos objetos de baixo valor, como coadores de café e pentes de
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plástico, para revender. Com o intuito de ajudá-la, contava, muitos transeuntes e amigos
pagavam pelas mercadorias, mas não as adquiriram, de fato, apesar de sua insistência
para não apropriar-se de algo que já não mais a pertencia.
Enquanto ainda caminhávamos pela Rua Siqueira Campos, no decorrer de nosso
trajeto em direção à Avenida Nossa Senhora de Copacabana, ela parou em frente a uma
padaria, sorriu e acenou para um dos balconistas. Ele retribuiu. Era Sandoval, um amigo
que sabia preparar o café do jeito que ela gostava. “Nem preciso mais ensinar”,
comentou, orgulhosa, ao falar de um dos muitos relacionamentos que constituiu no
bairro. Sandoval é baiano e, assim como a maranhense Zenita, veio tentar a vida no Rio
de Janeiro. Morador do bairro do Santo Cristo, no Centro do Rio de Janeiro, há vinte
anos, percorria, diariamente, 23 quilômetros para ir e voltar de Copacabana. Sua rede de
contatos permitia que, ali mesmo, em muitas residências espalhadas pelas diversas ruas
do bairro, e na própria área onde vive, tenha condições de complementar sua renda com
“bicos” como serviços de pintura e bombeiro hidráulico.
No cotidiano de suas atividades citadinas, Zenita e Sandoval são exemplos de
como conduzimos e nos deixamos conduzir no traçado dos fluxos e trajetos diários que
compõem os contornos dos mapas que utilizamos para buscar os elementos essenciais à
nossa sobrevivência. Enquanto Sandoval percorria seu caminho de ônibus para retornar
à pequena casa de concreto e tijolo que o abrigava, Zenita reafirmava, dia após dia, sua
condição, nem sempre reconhecida, de habitante de Copacabana. Sua casa estava no
meio do caminho entre os suntuosos prédios que refletem os áureos tempos de glamour,
as poucas vilas de casas, as várias favelas e os edifícios que abrigam minúsculos
conjugados. Era um local sem teto, paredes, mas que possuía muitas áreas de circulação
as quais ela delimitou como os cômodos de sua residência. Ela morava na rua.
Naquela tarde, como ocorria na maior parte das vezes em que nos encontrávamos,
encerramos a conversa em frente a uma farmácia localizada na esquina da Avenida
Nossa Senhora de Copacabana com a Rua Paula Freitas, nas proximidades do Hotel
Copacabana Palace. Era exatamente ali que ela costumava aguardar a chegada da noite,
acompanhando, pouco a pouco, a diminuição do ritmo frenético dos transeuntes que
circulavam durante o dia pela principal rua do bairro. Sentada no degrau da loja,
observava o zigue-zague dos ônibus, carros, motos e táxis que seguiam, sem parar,
rumo a um destino diferente do seu. Mas, ao contrário de muitos moradores de rua, que
aguardam o silenciar das vias públicas para garantir a ocupação de seu território, Zenita
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preferia o barulho das personagens diurnas aos riscos que o esvaziamento das calçadas
representava para a sua sobrevivência.
Quando, diariamente, às 22 horas, as portas da farmácia eram cerradas, havia
chegado o momento do seu deslocamento final rumo a um local supostamente seguro
para o pernoite. Certa vez, durante um período em que se sentiu ameaçada em
Copacabana, ela contou que passou a dormir nas proximidades do Hospital Souza
Aguiar, no Centro do Rio de Janeiro, em companhia de vários outros indivíduos que
vivem nas ruas. Foi a única vez em que ouvi a solitária Zenita mencionar um contato
mais próximo com pessoas em situação similar a sua. Ao contrário, ela sempre referiase a outros integrantes desse mesmo segmento social como “eles” e não “nós”,
comportamento que, aliado a outros elementos a serem destacados no decorrer desse
texto, contribuía para compor a minha percepção de que Zenita se distinguia do senso
comum a respeito da população que vive sob as marquises.
Durante o tempo em que convivemos em Copacabana, notei que o mapa traçado
por Zenita para o seu descanso noturno registrava dois pontos mais frequentes que, em
sua avaliação, traziam certa percepção de proteção contra eventuais “ataques” de outros
moradores de rua ou das constantes operações de acolhimento realizada pela Prefeitura
do Rio de Janeiro. Isso porque, de alguma forma, ela acreditava que estavam
“estrategicamente” posicionados nas proximidades de residências de amigos,
integrantes da rede de relacionamentos que a ajudavam a sobreviver nas ruas do bairro.
Um deles era a calçada em frente à Galeria Menescal, tradicional centro comercial de
Copacabana. O outro, um pouco mais adiante, era o espaço sob a marquise de uma
conhecida loja de materiais de escritório, situada na Rua Siqueira Campos, quase na
esquina com a Rua Barata Ribeiro. Foi exatamente ali, naquele ponto, em uma certa
madrugada de 2011, que nos encontramos pela primeira vez.
Já passava de uma hora da manhã, quando, ao volante, enquanto tentava estacionar
o carro em uma vaga na Rua Siqueira Campos, meu marido olhou para o lado e disse
que desceríamos ali para que eu conhecesse alguém muito especial. Ao sair do veículo,
ele abriu os braços e caminhou em direção a uma senhora, negra, franzina, com um
turbante colorido na cabeça, largo sorriso no rosto que, imediatamente, correspondeu ao
seu gesto de afeto. Ela estava sentada sobre um papelão que cobria parte do degrau de
uma loja de materiais de escritório. Vestia uma camiseta de malha branca e uma longa
saia estampada, a qual praticamente cobria os seus pés. Os dois se abraçaram de forma
espontânea e demorada como parentes há muito tempo afastados. Em seguida, fui
8

convidada a participar da cena. Zenita, como se aguardasse ansiosamente por aquele
momento, segurou firme a minha mão, me acolhendo de forma alegre e carinhosa.
Apontando para os pés, mostrou o par de sapatos que havia comprado com o dinheiro
doado por meu companheiro. Eram botas, no estilo galocha, de cano curto, que,
segundo ela, atendiam perfeitamente a sua necessidade diária de um calçado estável
para as longas caminhadas pela cidade, servindo, especialmente, para protegê-la em dias
chuvosos. “Ele é um anjo. Apareceu em minha vida porque Deus ouviu as minhas
preces.” A mim, desejou muitas coisas boas e orientou que eu descansasse, pois “já era
hora de dormir”.
Como fazia com certa frequência, meu marido deixou uma quantia para que Zenita
fizesse as refeições no dia seguinte. O agradecimento veio em forma de “benção”, com
muitos votos de paz, proteção e amor. Entrei no carro com lágrimas nos olhos,
emocionada. Do lado de fora, ela, com semblante tranquilo, sorria e acenava como se
estivesse se despedindo de duas visitas, as quais havia acabo de receber,
confortavelmente sentada em cadeira acolchoada instalada na varanda de sua
casa. Enquanto o carro seguia pela Rua Figueiredo de Magalhães em direção à nossa
residência, a apenas um quarteirão do local onde Zenita pernoitaria, a imagem daquela
mulher fixou-se em meus pensamentos juntamente com uma avalanche de novos
questionamentos que passaram, a partir daquele momento, a frequentar o cotidiano das
minhas reflexões sobre a vida. Como era possível alguém parecer feliz vivendo em
condições tão precárias? De que forma aquela senhora, de aparência tão frágil, reunia
forças para romper as fronteiras materiais e imateriais que tentavam impedi-la de buscar
os recursos para a sua sobrevivência? Como conseguia transpor o fosso social que a
separava das pessoas com as quais se relacionava em Copacabana, tecendo e unindo,
com seu jeito incomum, uma rede de contatos com indivíduos de perfis e características
distintas? Que estratégias adotava, em seu cotidiano, para acessar os serviços básicos
como o de saúde, uma vez que não portava os documentos pessoais?
Encontrei Zenita muitas outras vezes e, aos poucos, fui conhecendo a sua história.
Ela dizia ter nascido em uma aldeia de índios tapuios, no Maranhão, no dia 30 de março
de 1938. Segundo sua narrativa, teria sido retirada da convivência com os pais ainda
muito pequena, quando foi levada para a cidade por uma família que a adotou. Com
lágrimas nos olhos, contou-me que, certa vez, durante suas férias escolares, voltou para
a aldeia, a fim de visitar sua mãe, e quis ficar.
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Minha mãe disse que eu não podia mais ficar lá, pois já tinha jeito de menina
da cidade. Ela não me rejeitou por maldade, entende? Eu sei que se eu tivesse
ficado com ela, ia andar descalça, dormir no chão, mas eu ia ficar bem. Ia
viver direitinho. Ah, quando ela disse que eu não poderia ficar, chorei tanto.
(DEPOIMENTO DE ZENITA PARA O FILME CASA DE ZENITA, 2012)

A mesma família que a adotou, relatou Zenita, foi responsável por sua vinda para o
Rio de Janeiro, no dia 18 de setembro de 1963. Ao chegar à cidade teria sido levada
para a residência de Paulo Ramos, um ex-governador do Maranhão, onde trabalhou
como empregada doméstica. “Quando cheguei ao Rio, não me dei bem com a
temperatura e o doutor Paulo queria comprar passagens para me mandar de volta. Eu
vim para o Rio para trabalhar e me formar. Não era para trabalhar como empregada
doméstica, mas eu disse a ele que queria ficar. E fiquei. Eu me assumi. Eu mesma. Eu
sou assim até o dia de hoje”, contou Zenita. Após o episódio narrado, segundo ela,
“tomou a decisão de aprender tudo porque não sabia fazer nada”. Por meio de uma
agência de empregos, atuou como governanta, durante cinco anos, na residência da
cantora Nara Leão e do cineasta Cacá Diegues, onde, comentou, construiu um laço
grande de afeto com a então menina Isabel, filha do casal. “Ajudei a dar o primeiro
banho nela”, lembrou. “Depois de lá continuei lutando na vida. Trabalhei na casa do
sobrinho do Carlos Lacerda, o Felipe, do Tom Jobim. Em toda a minha vida sempre
gostei de trabalhar e fazer amizades”,enfatizou.
Zenita não era analfabeta. Articulava bem as palavras, escrevia e lia relativamente
bem. Contava ainda que havia conseguido cursar até o antigo Segundo Grau em uma
escola pública no Maranhão. “Lá, o ensino é muito mais forte que aqui no Rio.
Aprendemos a escrever tudo corretamente”. De acordo com seus cálculos, em setembro
de 2012, a vida nas ruas já durava mais de 30 anos, tendo início logo após ter ido
trabalhar em uma creche municipal no bairro do Caju e, por algum motivo que ela não
sabia explicar, perdeu tudo o que tinha. A perda incluía a sua moradia na Rua do Russel,
no bairro da Glória. Acerca de sua família, contava que havia perdido o contato com
todos os parentes do Maranhão, motivo pelo qual recusou ajuda do meu marido para
retornar à sua cidade. Lembrava apenas de uma suposta irmã, que vivia em Niterói, com
quem não tinha contato há muito tempo. Sua identificação, pendurada no pescoço, era o
cartão de visitas de Robson, um amigo fotógrafo, com quem havia deixado os seus
documentos pessoais acautelados, conforme relatarei nos capítulos a seguir. Medida,
segundo ela, considerada necessária, pois, inúmeras vezes, assim como ocorre com a
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maior parte dos indivíduos que vivem nas ruas, teve a sua carteira de identidade e o CPF
roubados ou perdidos.
Cada vez que conversava com Zenita, reforçava as minhas convicções de que ela
era, de certo modo, alguém na contramão da imagem que construímos em relação às
pessoas que vivem sobre as calçadas. Tomando como base estudos e pesquisas, como o
realizados pela professora Sara Escorel, sobre o perfil desta população no Brasil,
podemos dizer que é composta, em sua maioria, por homens, boa parte circulando
solitários, em dupla ou em bando. Os recursos financeiros para a sobrevivência são
obtidos por doações, esmolas, atividades como a viração e até roubos e furtos. A
maranhense Zenita, por sua vez, não pedia esmolas, pouco lamentava, usava roupas
limpas e não catava lixo. Era mulher, idosa, solitária em seus percursos, sem vínculos
familiares ou com grupos de iguais. Seu tecido relacional em Copacabana incluía
apenas os que pertenciam a uma condição social diferente da sua, habitantes de casas de
cimento e tijolo. Esses vínculos, a seu ver, contribuíram para a construção de sua
percepção de pertencimento ao local como o seu verdadeiro lar. E era dessa forma que
circulava pelas ruas de grande movimento, dentro e fora de Copacabana, como se outras
áreas da cidade do Rio de Janeiro fossem a extensão do bairro, um único território.
Queria interagir com as pessoas, ser vista, e não refugiar-se nos interstícios da grande
metrópole. Indignava-se com aqueles que fincavam as estacas das fronteiras sociais
diante de sua condição de pobreza e raça, como os que a tratavam “como se fosse um
cachorro, que comesse da lata do lixo”. (DEPOIMENTO DE ZENITA, 2012).
A convivência com Zenita despertou o meu interesse em realizar um filme curtametragem como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) da Pós-Graduação em Cinema
Documentário da Fundação Getúlio Vargas (FGV). A intenção era abordar, a partir de
minha relação com ela, o universo de quem vive nas ruas, ressaltando a forma como se
relacionam com o mundo. O objetivo era propor uma reflexão sobre como aprendemos
a conviver com a percepção de casa e lar tendo como referência alguém que perdeu as
suas referências e, ainda assim, conseguiu uma forma de manter a identidade pessoal.
Como contraponto, olhei para a minha própria realidade como alguém que habita dentro
de uma torre de tijolo e cimento, no topo de um dos edifícios de Copacabana, faz parte
da classe média, coleciona fotografias e arquiva a memória de uma vida dentro de
gavetas e armários.Se eu perdesse tudo o que tenho, o que sobraria? Como seriam os
contornos do novo mapa que eu teria que desenhar para garantir a minha sobrevivência
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como ser humano? Na intenção de conhecer Zenita, acabei descobrindo um pouco mais
sobre quem sou.
No decorrer do trabalho de captação de imagens, conclui que o filme em
produção, de certa forma, havia se tornado parte da rede de sobrevivência de Zenita nas
ruas. Durante três meses seguidos, não houve um dia sequer em que ela deixasse de
chegar ao local marcado antes do horário agendado. Mesmo se estivesse em uma parte
mais distante da cidade, as linhas que formavam o seu mapa diário sempre indicavam a
direção de nosso encontro semanal. Não foram poucas as vezes em que, após as nossas
longas conversas sobre um dos bancos em frente à UPA de Copacabana, ou durante as
caminhadas até a Avenida Nossa Senhora de Copacabana, conforme narrado no início
desta introdução, senti-me na obrigação de deixar uma quantia em dinheiro para ajudála a comprar água e comida. Era uma atitude justa e correta, pensava eu. Mas, um dia,
de forma surpreendente, Zenita recusou a minha oferta. Disse que não queria o meu
dinheiro; apenas a minha amizade. Complementou com a afirmação de que estava me
ajudando porque confiava em mim e, principalmente, pelo fato de eu estar abordando,
em um filme, um tema que poderia fazer o bem a outras pessoas. “Tenho certeza de que
você só vai falar das coisas de Deus”, ressaltou. Sempre era muito difícil voltar para
casa com a dolorosa sensação de que a estava deixando à própria sorte, mas,
especialmente naquele dia, senti um peso muito maior nos meus passos em direção ao
meu lar de cimento e tijolo. Queria levá-la comigo, mas não podia. Queria deixá-la em
um lugar seguro, mas não havia. Nos despedimos bem em frente à farmácia onde ela
aguardaria até o quase silenciar das ruas antes de buscar um local para dormir. Olhei
para trás e recebi um aceno, conjugado com um franco sorriso. Chorei.
As filmagens transcorreram no período de setembro a dezembro de 2012, e
somente foram interrompidas em função do desaparecimento de Zenita das ruas de
Copacabana. Após quatro meses de buscas, em abril de 2013, consegui informações
sobre o seu paradeiro com aquele que mais tarde descobri ter sido o responsável pela
denúncia que gerou o seu acolhimento em um abrigo da prefeitura. O fotógrafo Robson
indicou o Abrigo Cristo Redentor, em Bonsucesso, a 21 quilômetros de Copacabana,
como nova residência da ex-moradora de rua. Mais adiante, descobri que Zenita havia
sido levada para o local por meio de uma ação compulsória do Ministério Público
Estadual, o qual atuou após ter recebido, em um de seus canais de atendimento ao
público, a denúncia de Robson sobre as sua situação de risco nas ruas de Copacabana.
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Poucos dias depois de minha conversa com Robson, decidi percorrer o caminho de
Copacabana até o Abrigo Cristo Redentor. Segui para o local acompanhada de Marcos,
o operador de câmera que em muito me ajudou no processo de captação de imagens
para o meu filme, e do taxista Agenor. Esse último, enquanto nos conduzia até a casa de
acolhimento, nos alertava, com palavras firmes e precisas, para o que poderíamos
encontrar lá. E foi desta forma que ele construiu a imagem do que poderíamos encontrar
dentro do abrigo: um espaço para o depósito de pessoas idosas, doentes e abandonadas à
própria sorte. Descreveu o local como algo sombrio, decadente, sujo, úmido. Senti um
grande aperto no peito e me preparei para o pior.
Após peregrinarmos por algumas salas da área administrativa e conversarmos com
vários assistentes sociais, chegamos, enfim, à ala onde estava Zenita. Era dia de visitas,
mas não havia ninguém de fora, além de nós. Zenita estava sentada na sala principal do
pavilhão, juntamente com outras idosas, assistindo televisão. Ao nos ver, emocionou-se
e logo tratou de nos apresentar a todas as amigas. Ela estava mais forte, cercada de
novas amizades, sob cuidados médicos, e já se locomovendo sem a ajuda da bengala.
Em seguida, enquanto Marcos nos aguardava do lado de fora do pavilhão, destinada
apenas a mulheres, ela me levou ao seu quarto compartilhado com outras duas senhoras.
Naquela ocasião ela possuía uma cama, um armário com várias roupas, sapatos,
televisão e contava, com grata surpresa, que estava alimentando-se a cada três horas.
Mas, mesmo dizendo-se feliz, sonhava e planejava o retorno para a vida sob as
marquises. Ao mostrar um dos muitos pares de sapato que ganhou de presente de
entidades filantrópicas, sorriu e disse que os havia escolhido para usar no dia em que
voltaria para casa. Mas aqui é a sua casa agora, disse eu. E ela respondeu: “não, eu moro
em Copacabana.” Apesar disso, não parecia, de modo algum, alguém incapaz de
responder pelos seus atos. Ela realmente acreditava que poderia sair dali para algo
melhor no bairro onde viveu por muitos anos. Chegou até mesmo a dizer que Robson,
seu amigo fotógrafo, a levaria para morar junto com ele. Demonstrando boa disposição,
quando deixamos a ala onde ela habitava, Zenita nos acompanhou até as proximidades
do portão de saída do abrigo. Enquanto caminhávamos pela área externa, nos apresentou
a todos com os quais cruzamos pelo caminho: seguranças, médicos, profissionais
responsáveis pela limpeza e outros internos.
Retornei ao abrigo em maio de 2013 e, à ocasião, encontrei uma realidade um
pouco diferente. Com o olhar perdido e um tanto desmemoriada, Zenita pouco lembrava
a figura alegre da primeira visita. Estava resignada e sequer mencionava a intenção de ir
13

embora. Parecia sob o efeito de forte medicação, um pouco desorientada, com olhos e
rostos inchados e, consequentemente, sem forças para sair dali. Ainda assim, com um
pouco de dificuldade, conseguiu se lembrar de nós e de alguns momentos que vivemos
juntos. E emocionou-se. Quis saber o motivo de suas lágrimas e ela, com seu jeito
simples e sincero afirmou: “estou chorando de emoção por vocês estarem aqui.” Desta
vez, não tive autorização para circular pelo pavilhão onde ela estava. Somente pude ter
acesso a uma pequena praça, localizada pouco depois da entrada principal da casa de
acolhimento. Também não foi possível ficar a sós com Zenita, pois a direção do abrigo
designou uma cuidadora para nos acompanhar durante todo o processo de filmagem das
cenas finais do meu curta-documentário.
Não foi a primeira vez que Zenita havia sido levada para uma casa de
acolhimento, das quais, contava, conseguia fugir e voltar para a vida sobre as calçadas.
Todas as suas fugas, fazia questão de afirmar, eram atribuídas à forte conexão que
mantinha com Jesus. “Eu grito, choro, peço ajuda e ele arranja um jeito de me tirar
daquele lugar ruim”, descreveu, com forte convicção na realidade que criou. Naquele
dia, no entanto, ela estava sob a guarda do Poder Público, impedida de cruzar a linha
que dividia o território de sua vigiada casa de concreto e tijolo e da rua. Seu mapa, antes
tão cheio de percursos e movimentos, estava circunscrito. O novo caminho da
sobrevivência, no início restrito às alas e pátios da instituição, em pouco tempo passou a
contemplar apenas um quarto compartilhado no pavilhão destinado àqueles que já não
podiam mais se locomover. Quase três anos após o seu acolhimento, a índia andarilha
não peregrinava mais em busca dos elementos para sua sobrevivência. As linhas de seu
mapa da vida, que foram se tornando cada vez mais curtas, estavam limitadas apenas ao
leito que havia se tornado o seu lar.

O mapa de Zenita

Encerrei o filme não somente sem respostas para muitas das minhas perguntas
iniciais, mas com uma grande lista de outros novos questionamentos. De que forma as
muitas Zenitas se proliferavam sobre as calçadas? Como era formada a rede de
sobrevivência que a mantinha viva? O quanto Zenita precisava peregrinar, diariamente,
para ter acesso aos recursos que garantiriam sua existência? Ao ser levada para o Abrigo
Cristo Redentor, sem documentos de identificação, em quem a ex-moradora de rua teria
se transformado? O quanto a história de Zenita nas ruas ajudaria a contar a sua história
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dentro da casa de acolhimento? Como seria a reconstituição do mapa da sobrevivência
de Zenita dentro do Abrigo? Como era viver sob a tutela do Estado, tendo a sua
capacidade de locomoção limitada ao espaço da área da casa de acolhimento? Se a
andarilha Zenita intencionava voltar para as ruas de Copacabana, de que forma o Estado
limitaria o acesso a esse universo?
O crescimento da população de rua no município Rio de Janeiro, sobretudo em
áreas como o Centro da Cidade e a Zona Sul, tem alertado e mobilizado, cada vez mais,
o Poder Público a respeito da urgência em se combater o problema, na maioria das
vezes associado à escalada da violência nos grandes centros urbanos. Paralelamente a
isso, a atuação das redes assistenciais, formais ou informais, ganha força. No Brasil e no
mundo, as razões que levam indivíduos a fazerem das calçadas o seu lar são diversas e
envolvem desde questões muito pessoais, como o rompimento de vínculos familiares,
envolvimento com drogas, necessidade de liberdade, problemas mentais, até a perda de
renda relacionada ou não ao cenário socioeconômico do país. Segundo relatório do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), da Organização das
Nações Unidas (ONU), de 2014, 2,2 bilhões de pessoas vivem em situação de pobreza
no mundo, dos quais 150 milhões são crianças. Tal conjuntura tem estimulado a larga
produção de conteúdo acadêmico, ancorado nas mais variadas abordagens e vertentes,
sobretudo em relação às distintas formas como as principais metrópoles globais lidam
com essa problemática social.
Em fevereiro de 2015, um estudo realizado pela Prefeitura do Rio de Janeiro
indicava que 58% das pessoas abordadas nas ruas da Zona Sul da cidade eram oriundas
de outras cidades, estados e, até mesmo, países. Em meados de 2014, de acordo com a
autoridade municipal, o quadro era bem diferente: 65% desta população eram da própria
cidade e 35% partiram de outros lugares. Do total de recém-chegados às ruas da cidade,
a maioria passou a habitar as calçadas de Copacabana, bairro que, nesta etnografia,
surge como uma personagem realçada pelo mapa da sobrevivência traçado por Zenita.
Assim como os indivíduos contabilizados nas estatísticas do Poder Público, ela também
migrou do Maranhão para o Rio de Janeiro, almejando um futuro mais promissor. E, ao
contrário de muitos que já desembarcam nas ruas e ali permanecem, usufruiu da
dignidade trazida pelo trabalho, por um lar, mas, ao perder os seu fonte de renda fixa,
transformou-se em um ser errante, à procura de um local de pertencimento àquele
universo e ao próprio mundo.
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Diante desse quadro e da experiência de convívio com Zenita e outros personagens
que serão apresentados a seguir, esta dissertação tem como objetivo refletir sobre as
redes de sobrevivência nas ruas, abordando os atores que as compõem e a sua dinâmica
de atuação. Para tanto, a hipótese que norteou este trabalho foi de que as redes de
sobrevivência, por um lado, garantem a sobrevivência da chamada população em
situação de rua; porém, agentes e agências estatais, muitas vezes articulados a outros
agentes sociais que lidam com esta população, atuam de forma a retirá-la do espaço
público, desfazendo suas redes de forma temporária ou definitiva. Esta dissertação é
resultado de uma pesquisa de natureza etnográfica ao longo da qual circulei pelo bairro
de Copacabana, além de espaços onde ocorrem ações filantrópicas e assistenciais
voltadas para a população em situação de rua e, ainda, por agências estatais e encontros
de associações de bairro.

Sobre os muitos outros mapas

O amparo teórico e os canais de interlocução os quais tive a oportunidade de acessar
foram de grande valor para ampliar o meu entendimento e visão a respeito dos fluxos e
movimentos da população de rua em busca da sobrevivência no Rio de Janeiro. Porém,
a construção desta etnografia não teria sido possível sem o convívio com Zenita e o
contato direto com outros indivíduos em condições similares à dela, os quais permitiram
que eu também ouvisse as suas histórias. Os relatos aqui apresentados, alguns
originados em apenas uma conversa, foram fundamentais para me auxiliar a
compreender o universo de Zenita, cujo longo e sinuoso mapa da sobrevivência
começou quando, ainda bem jovem, migrou do Estado do Maranhão para o Rio de
Janeiro.
Assim como Zenita, introduzo nesta etnografia outros personagens que cruzaram
fronteiras interestaduais para, de certa forma, viverem como refugiados em uma cidade
que prometia esperança em dias melhores e prosperidade. O paulista Silvio, que após
romper com a companheira, decidiu caminhar de São Paulo até o Rio de Janeiro durante
mais de um mês, seguindo o caminho das praias até escolher as calçadas de Copacabana
para viver solitariamente, onde, constantemente, recebia ameaças dos moradores; o
mineiro Janderson, de Belo Horizonte, que sonhava conhecer o mar das praias cariocas
e, movido por esse desejo, foi para a estrada. Após ter conseguido várias caronas,
desembarcou na cidade. Morou nas areias da praia do Flamengo, de Botafogo, mas
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escolheu o calçadão copacabanense para viver. Quando nos conhecemos, em setembro
de 2015, ele dividia o pequeno espaço onde vivia com outros “irmãos de rua”: o
paulistano Fernando, a carioca Marcia, então grávida do terceiro filho, e o
matogrossense conhecido como “índio”.
Encontrei vários personagens desta etnografia nas próprias ruas da Zona Sul,
especialmente em Copacabana, onde, juntos, todos nós coexistimos como peças dessa
grande tabuleiro da vida. Sérgio Wanderley, de Niterói, optou por morar exatamente
sobre um trecho da calçada que percorro, diariamente, em direção à estação do metrô
que me leva ao local de trabalho. Após alguns dias observando os seus movimentos, de
manhã e no final da tarde, estabeleci contato. A partir dali, de certa forma, além de parte
de minha pesquisa, assim como Zenita, ele se tornou o vizinho que vive sobre a calçada,
alguém de quem sinto falta quando desaparece, que me deseja felicidades e com quem
já compartilhei reflexões sobre a vida. Contou que havia decidido mudar de endereço
desde que rompeu relações com os irmãos militares após a morte de sua mãe.
Fisioterapeuta, ex-empresário dono de bancas de jornal, relatou que, em outubro de
2014, saiu de casa para visitar um amigo em Copacabana e decidiu não voltar mais.
Escolheu viver a vida nas ruas do bairro, onde, segundo afirmava, poderia usufruir da
liberdade de não receber cobranças de ninguém. Ao contrário de Zenita, que foi parar
nas ruas por ter perdido tudo o que tinha, Sérgio Wanderley decidiu viver sobre as
calçadas por opção. Assim como ele, encontrei Lourdes e Miguel, o inseparável e gentil
casal que vende balas e dorme nas ruas de Copacabana, nas proximidades de minha
residência.
Gilberto Velho (1978) designa como “estranhamento do familiar” o movimento
analítico de desnaturalizar aquilo sempre vemos, mas que não é necessariamente
conhecido (VELHO, 1978, p.39). Apesar desse movimento, o autor ressalta que
“estamos sempre pressupondo familiaridade e exotismos como fontes de conhecimento
ou desconhecimento, respectivamente ”(VELHO, 1978, p. 39). Partindo dessas
reflexões, é possível constatar que o estudo da forma de sobrevivência nas ruas, por
meio do trabalho de campo com indivíduos que vivem sob as marquises, me
proporcionou enxergar noções para além do senso comum que convencionou atribuir a
esse segmento social nomenclaturas como a de “malandros”, “vagabundos”,
“bandidos”, “desocupados” e/ou “doentes mentais”.
Com vários outros indivíduos tive a oportunidade de estabelecer contato durante as
diversas ações filantrópicas organizadas por redes formais de sobrevivência, de cunho
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religioso ou não, das quais participei. Neste trabalho, destaco a atuação como voluntária
em mutirões realizados pela Arquidiocese do Rio de Janeiro e a Paróquia de Santa
Cecília e Pio X em Botafogo. Destacou ainda alguns dos muitos personagens que
conheci nas sessões do Fórum Permanente sobre a População de Rua Adulta em
Situação de Rua, no Centro. Em Copacabana, a campanha pela retirada dessas pessoas
das calçadas da Zona Sul, praticamente extinguiu a execução de iniciativas como as da
Igreja Católica na região. Esse cenário possibilitou o meu contato com pessoas que,
informadas pela rede de comunicação das próprias ruas ou pelos instrumentos de
divulgação da instituição religiosa, caminharam longas distâncias em busca de banho,
roupas, um corte de cabelo, assistência média, comida e outros cuidados que
proporcionam dignidade ao ser humano.

Raimundo Francisco, também conhecido

como Tim Maia; Francisco; Fernando; Leonardo; Marcia; Pedro Francisco; Antonio; o
ex-guarda municipal Roberto que perdeu a filha, o emprego e passou a viver nas ruas; o
poeta Itamilson, cujas profundas reflexões registradas em sua poesia fiz questão de
destacar nesta dissertação, juntaram-se a todos os que, assim como Zenita, registraram
suas trajetórias marcadas - em maior ou menor dosagem - por dor, perda, aspirações,
vícios, delitos, medo do acolhimento compulsório, de morrer de fome e, ao mesmo
tempo, da esperança em dias melhores.
Enxerguei Zenita em muitas dessas histórias, mas foi no contato com as meninas
Vitória e Ana que senti, por alguns instantes, a sua presença. Ambas tinham três anos de
idade, em setembro de 2015, o mesmo tempo de vida de minha filha Valentina, cuja
gravidez e primeiros meses fora de minha barriga foram acompanhados de perto pela
amiga moradora das ruas de Copacabana. Apaixonada por crianças, não hesitava em
aconselhar-me sobre a forma de cuidar da pequena, inclusive quanto ao processo de
amamentação. Diante da autoridade de quem já havia sido babá, mas que nunca teve a
oportunidade de ser mãe, eu a ouvia atentamente. Confesso que desejei tê-la ao meu
lado quando, durante uma das ações da igreja conheci as duas meninas e me encantei.
Vitória, que brincava com um par de asas de brinquedo cor de rosa, queria ser fada. Fiz
questão de dizer a ela que podia ser o que quisesse. Bastava fechar os olhos e sonhar.
Ana, por seu turno, só pensava em dançar e tomar os vários copos de sorvete que eram
oferecidos após o farto almoço. Durante o breve espaço de tempo em que estivemos
juntas, em uma manhã de sábado, em setembro de 2015, cuidei das duas como se
minhas fossem.

18

Metodologia e escolhas de pesquisa

A decisão de continuar acompanhando a trajetória da maranhense, mesmo após o
término do filme realizado para o curso de Cinema Documentário e do seu abrigamento,
levou-me a conhecer melhor os agentes que compõem, de forma direta ou indireta, o
cenário que representa a situação da população de rua no Rio de Janeiro e no país.
Nesse universo, conectei-me com entidades filantrópicas, religiosas ou não,
Organizações Não Governamentais (ONG), movimentos e fóruns voltados para a defesa
desse grupo social, entrevistei agentes que operam em instituições de acolhimento
ligadas ao campo estatal, participei de uma das audiências na 1ª. Vara da Infância, da
Juventude e do Idoso a respeito da situação de Zenita dentro do Abrigo Cristo Redentor,
atuei como voluntária em ações realizadas pela Arquidiocese do Rio de Janeiro e a
Paróquia de Santa Cecília e Pio X, em Botafogo, conversei com promotores do
Ministério Público Estadual, assistentes sociais, psicólogos e outros pesquisadores que
investigam a mesma temática. Pesquisei textos de normativos, políticas públicas e
cartilhas que passaram ou não do papel para a prática como instrumento de garantia do
direito à cidadania.
Na ampla bibliografia existente, imergi em diversos estudos e pesquisas
produzidos no país, nos quais encontrei amparo teórico para ampliar o conhecimento
sobre as questões que circundam a vida sobre as calçadas e como se formam as de redes
de sobrevivência, com o objetivo de situar a história de Zenita nesse universo. Alguns
deles foram guias fundamentais para me ajudar a compor os dois principais campos de
discussão desta etnografia: as redes de sobrevivência nas ruas e o papel do Estado no
acesso a essas redes. Roberto da Matta (1991, 1990), em suas análises sobre a casa e a
rua contribuiu para que eu identificasse, na personagem central de minha pesquisa,
alguém que, em parte, contrariava as reflexões do autor a respeito dos indivíduos que
fazem da rua a sua casa. Tomando como base a definição de Da Matta, para Zenita, a
rua era, sim, um simulacro da casa, (DA MATTA, 1991), mas o fato de ter subvertido
uma ordem social não a caracterizava como “meliante, malandro, pilantra ou a incluía
no grupo de marginais em geral.”
Em um viés mais específico e dirigido à temática da população que vive sob as
marquises, Sarah Escorel (1999) e seu profundo estudo acerca do tema, forneceu os
elementos que eu carecia para conhecer as vertentes do meu território de pesquisa.
Muitas vezes, diante das diversas dúvidas em relação à condução da metodologia que
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dirigia o meu trabalho de campo, recorri e encontrei, no conteúdo produzido pela autora,
não somente respostas, mas alento para os difíceis dilemas éticos e morais que rodeam
essa complexa questão social. Foi também por meio das referências trazidas pela autora,
combinadas com dados e informações obtidos no campo, que consegui os insumos
necessários para a construção das perguntas as quais dirigiram a produção do conteúdo
desta etnografia. Partindo da constatação da autora de que os indivíduos que vivem nas
ruas “são itinerantes dentro de um espaço delimitado” (ESCOREL, 2000, p.150),
construí, por meio da observação e acompanhamento da trajetória de Zenita nas ruas até
o seu acolhimento definitivo, a indagação central deste trabalho: de que forma a atuação
do campo estatal, por meio de seus agentes e equipamentos, delimita os fluxos e
movimentos da população de rua em busca da sobrevivência no Rio de Janeiro?
Em outra vertente, o presente trabalho pretende contribuir para a compreensão do
movimento que culminou na atuação praticamente inexistente atuação das redes formais
de sobrevivência nas ruas da Zona Sul, sobretudo em Copacabana, nos últimos anos.
Nesse aspecto é, de certa forma, uma atualização do trabalho realizado por ESCOREL
(1999), a qual acompanhou de perto muitas ações desenvolvidas por estas redes,
algumas delas bem tradicionais como a distribuição de quentinhas pela igreja de Nossa
Senhora de Copacabana a moradores de rua, quando estas ainda operavam a plano
vapor. Diante das constatações trazidas pelo trabalho de campo que realizei e, tomando
como cenário a região mais nobre do Rio de Janeiro, onde as fronteiras sociais são mais
visíveis e as redes formais de sobrevivência praticamente desapareceram, minha
hipótese é de que os percursos diários a serem realizados por este segmento social para
garantir a sua existência, podem, sim, estar atrelados à forma como ele se relaciona com
os instrumentos e equipamentos ligados ao campo estatal.
A constatação do levantamento realizado pela Prefeitura do Rio de Janeiro,
mencionado anteriormente, nesta introdução, reforça o conceito de Gilberto Velho
(1999) sobre a heterogeneidade e complexidade de Copacabana, para quem tais
características expressam-se por vários mundos sociais, com particularidades próprias e
fronteiras. Guiada pelas reflexões do autor sobre a chamada ideologia copacabanense
(VELHO, 1973) analiso como esse conjunto de símbolos, valores e imagens atuam
como grande vigilante das fronteiras sociais, onde parte de seus atores pode ou não
conceder vínculos de pertencimento a terceiros. As várias matrizes teóricas do autor
referentes ao bairro conduzem a presente etnografia na construção da personagem
Copacabana sob a ótica da população de rua que habita as suas calçadas, identificando,
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no discurso de Zenita e de outros indivíduos em situação de rua, percepções, aspirações
e formas de interação com sua rede de sobrevivência, traduzidos nos fluxos e
movimentos cotidianos dentro do bairro. Para percorrer as sinuosas linhas do mapa
desse território com muitas faces e disfarces, a obra de Gilberto Velho serviu-me como
verdadeira bússola na maior parte de minha jornada. De forma complementar e muito
elucidativa, o trabalho de Julia O´Donnell, que recuou no tempo para contar a história
da ascensão do antigo areal transformado em “terreno de disputas materiais e
simbólicas” (O´DONNELL, 2013, p. 15), por sua vez, foi a lanterna que muitas vezes
utilizei para iluminar os pontos de escuridão na compressão das idiossincrasias
copacabanenses.
A espacialização da maior parte da pesquisa em Copacabana permitiu, nesta
etnografia, a construção de uma cartografia que revela, na jornada diária pela existência
de quem habita as calçadas, as longas distâncias percorridas até os equipamentos sob a
gestão do campo estatal e demais redes formais de sobrevivência. Nesse mapa, é
possível constatar que, por ação do próprio Poder Público, aliado a associações de
moradores da Zona Sul e parte da sociedade civil copacabanense, essas redes,
supostamente, encontram-se estrategicamente posicionadas em outros bairros da região,
como Botafogo, ou em pontos mais longínquos da cidade. Diante desse cenário,
Copacabana surge, para a população de rua, representada por uma topografia
imaginária, com margens transbordando para além do que espaço oficialmente
demarcado para a sua existência como território geográfico. Para eles, as dimensões de
Copacabana podem variar conforme as distâncias que percorrem para continuarem
vivos.
Na fala de agentes políticos do bairro, o suporte de uma conhecida teoria de
mercado, fundamentada pelo argumento do crescimento da violência e da necessidade
de higienização das calçadas: é preciso afastar a oferta para não atender a demanda.
Nesta dissertação, que o aumento da população sobre as calçadas da Zona Sul pode ser
explicado pela forte circulação de turistas, especialmente estrangeiros, os quais fazem
tilintar o caixa de seus 70 hotéis e de um variado número de estabelecimentos
comerciais; pela possibilidade de ganho de renda por meio das atividades de viração e
de recolhimento de lixo para reciclagem; e pela alta taxa de idosos, que são apontados
pelas próprias associações como incentivadores da ocupação das ruas.
Para concluir, ao longo das próximas páginas, procurei tecer uma narrativa que
mostrasse, por meio da fala de cada indivíduo aqui retratado, as estratégias, solitárias ou
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coletivas, que refletem a busca diária e necessária pelos elementos que os manterão
vivos. Sua realidade social é formada por mapas compostos por outras pessoas e
instituições, ligadas ou não ao campo estatal, que formam a rede de sobrevivência de
cada um. Redes estas que refletem a quantidade de grades, portas e janelas que nos
afastam desse universo, de tal forma, que muitas vezes o consideramos invisível.

Três capítulos, muitas trajetórias

Este trabalho é uma etnografia multissituada (MARCUS, 1995), desenvolvida por
meio de entrevistas no universo das ruas, com representantes do campo estatal,
especialistas e integrantes de redes formais de sobrevivência. Está organizada em três
capítulos, além da presente introdução e da conclusão. No primeiro capítulo, abordo a
vida nas ruas do Rio de Janeiro, com ênfase na região da Zona Sul, recortando
Copacabana, a partir da trajetória de Zenita, como cenário para a exposição dos fluxos e
movimentos dos indivíduos em situação de rua em busca da sobrevivência no espaço
urbano. Por meio da narrativa sobre a história da personagem central desta etnografia,
de vários outros relatos que ouvi durante o trabalho de campo e do suporte de autores
que compõem o quadro teórico desta dissertação, reflito sobre os conceitos de bairro e
de território, apresentando, sob o ponto de vista desta população, um olhar particular em
relação às características e extensão do bairro, bem como às fronteiras e aos mapas de
circulação invisíveis para o transeunte comum. Seguindo essa trilha, introduzo, ainda, as
percepções dos moradores formais de Copacabana a respeito da população que vive
sobre as calçadas, analisando, nesse sentido, sua relação com o campo estatal no
enfrentamento dessa questão social.
No segundo capítulo, reflito acerca das redes de sobrevivência nas ruas, focalizando
suas dinâmicas e, como parte dessas dinâmicas, o movimento do campo estatal no
interior dessas redes. Sempre considerando a trajetória de Zenita como fio condutor de
cada frente de análise apresentada neste trabalho, relato a relação da então moradora de
rua com o estado no período em que covivemos no bairro de Copacabana, entrelaçando
seus depoimentos com os de outros indivíduos em situação similar à sua e com
conceitos de rede nas ciências sociais. Para melhor compreensão da dinâmica de agentes
e agências ligadas ao campo estatal na vida de quem habita as ruas do Rio de Janeiro,
apresento uma cartografia, indicando, a partir dos principais bairros da Zona Sul da
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cidade, a posição dos principais equipamentos públicos que atuam no atendimento à
população de rua.
Fio condutor desta pesquisa, a trajetória de Zenita nas ruas de Copacabana terá o
seu relato final no terceiro capítulo. Partindo da narrativa sobre a sua retirada das
calçadas do bairro de Copacabana e acolhimento pelo Abrigo Cristo Redentor, por
determinação do Ministério Público Estadual, proponho uma reflexão sobre a forma
como o Estado atua não só integrando, como discutido no capítulo anterior, mas
também desfazendo redes de sobrevivência nas ruas.
Seguindo o objetivo proposto, o primeiro trecho do capítulo será dedicado a uma
parte da narrativa de minha participação em uma das audiências na 1ª. Vara da Infância,
da Juventude e do Idoso para acompanhamento da situação de Zenita no Abrigo Cristo
Redentor e decisão sobre a manutenção de sua curatela pela casa de acolhimento. Em
outro momento do capítulo, abordo as condições de vida de Zenita, como alguém que
passou a ser tutelado pelo Estado. Para tanto, mencionarei aspectos legais e normativos
concernentes ao tema, evocando e expondo sempre autores e ideias que contribuíam
para a compreensão da análise proposta.
Por fim, concluo esta dissertação retomando os aspectos centrais analisados ao
longo do trabalho. Proponho ainda uma reflexão acerca do meu papel como
pesquisadora, moradora de Copacabana e sobre a forma como foi construída minha
relação com Zenita, destacando, nesse contexto, a metodologia utilizada como
instrumento de coleta de depoimentos e importante interação com a população em
situação de rua.
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Capítulo I
Copacabana, os moradores das casas de cimento e tijolo e a vizinhança
que habita as calçadas

Praças e casas, há de haver um complô solto atuando no bairro, tirando
partido e proveito mesmo da nossa falta de espaço nas calçadas. Camelôs
estarão conluiados a pequenos vendedores, baianas com tabuleiros e
comilanças, expedienteiros de pentes, gasparinos, embelecos e penduricalhos.
Surgem os hippies de butique e os pedintes de natureza e origem diversas.
Diversas. Não bastasse a nossa falta de espaço nas ruas, avenidas. O bairro,
além dos nacionais, acoita pedintes estrangeiros. (JOÃO ANTONIO, 1978,
p. 31)

A imagem dura apenas dois segundos. Na tela, Zenita, vestindo uma larga
camiseta branca cobrindo parte de uma longa saia azul florida e com um lenço rosa na
cabeça, surge sentada sobre o degrau da farmácia localizada na esquina das ruas Nossa
Senhora de Copacabana com a Paula Freitas, onde costumava acomodar-se diariamente
ao anoitecer. Ao seu lado, duas sacolas, uma cinza e outra branca, com vários pertences,
e a inseparável bengala na qual apoiava seu corpo franzino durante as longas
caminhadas cotidianas pelas ruas de Copacabana. Nos pés, o par de sapatos pretos de
borracha, comprado com o dinheiro doado pelo meu marido e com o qual ela dizia ter
condições de enfrentar, com segurança, os períodos de chuva. Sem saber que estava
sendo filmada, parecia observar, com sua expressão sempre serena, o movimento
habitual das calçadas enquanto a câmera captava a imagem da negra maranhense como
a de mais um integrante da indesejada população que divide espaço no bairro com os
habitantes de casas de concreto e tijolo: os moradores de rua.

Com a chamada

“Moradores de Copacabana reclamam do aumento da população de rua em
Copacabana”, a Rede Globo exibia, no dia 5 de novembro de 2012, no telejornal local
RJ TV¹, uma reportagem – com duração de dois minutos e quarenta e seis segundos cuja narrativa conduzia os espectadores à associar o fenômeno à escalada da violência
no espaço urbano considerado o cartão postal do Rio de Janeiro.

___________________________________
¹ A íntegra da reportagem está disponível em : http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/bom-diario/videos/t/edicoes/v/aumenta-o-numero-de-moradores-de-rua-em-copacabana/2224817/
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Apresentado pela reportagem televisiva como porta-voz oficial comunitário, o
então representante do Conselho de Segurança de Copacabana analisa que o bairro
sempre foi um território propício para a concentração de população de rua, em função
de sua alta densidade demográfica, grande número de hotéis e intensa circulação de
turistas. Ele atribuiu o recrudescimento do que considera “um problema crônico do
bairro” à redução, à época, das operações de acolhimento por parte da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS). Por meio de nota lida pela jornalista
que conduziu a inserção jornalística, a Polícia Civil, outra fonte de informação
consultada pela emissora, também responsabiliza a SMDS pela proliferação da
população de rua, Questionada, a SMDS, por sua vez, defendeu-se com o argumento de
que realiza, cotidianamente, ações de acolhimento durante o dia e à noite, oferecendo
abrigo, retorno ao local onde nasceram para os indivíduos que vieram de outras partes
do país e tratamento aos dependentes químicos. Porém, ressaltou que “trata-se de um
trabalho de convencimento e, portanto, nem sempre aceito pelas pessoas que vivem
nessas condições.”
Em outro trecho da mesma reportagem, um grupo de adolescentes simula, com um
pedaço de madeira, que está atirando no carro da emissora de televisão, enquanto a cena
seguinte exibe um transeunte fazendo gesto semelhante, como se tivesse um revólver
em uma das mãos, ao passar por um morador de rua deitado sobre a calçada. Mais
adiante, já no último bloco da notícia jornalística, um idoso, sentado sobre um dos
bancos da Praça Serzedelo Corrêa, considerada uma das mais importantes do bairro,
relata que, em Copacabana, a população mais velha é a grande vítima dos infratores.
Incomodado com o aumento do número de roubos naquele local, o entrevistado afirma
que a ocorrência dos delitos transformou o bairro em um lugar que não é um décimo do
que já foi ou poderia ser em termos de tranquilidade para o seus moradores.
Dois anos depois, outra reportagem, desta vez exibida pela Rede Record², trazia a
seguinte chamada: “É cada vez maior o número de mendigos em Copacabana.” Entre os
entrevistados, o jovem Natanael, que vivia sobre as calçadas do bairro, narrava a sua

____________________________
² A íntegra da reportagem está disponível em : http://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/balanco-geralrj/videos/moradores-reclamam-do-aumento-de-mendigos-em-ruas-de-copacabana-16102015
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rotina pela sobrevivência. “Há muitas pessoas maldosas em Copacabana, que pensam
que todo mundo é igual. Peço dinheiro, as pessoas se assustam e querem logo chamar a
polícia’, dizia ele. O mesmo porta-voz oficial dos moradores do bairro foi ouvido, desta
vez alçado à condição de presidente de uma das associações de moradores. Ele
argumenta que o perfil da população de rua mudou, ressaltando que muitos se valem
desta condição para cometer delitos. E acrescenta que o aumento da população flutuante
no local, à época, de acordo com o entrevistado, contabilizava 300 mil pessoas
diariamente, fator que estaria estimulando o crescimento da população de rua em busca
de “rendimentos para si e para os seus familiares”. Assim como na outra reportagem
mencionada, esta também é encerrada com o depoimento de uma pessoa idosa, porém,
com enfoque diferente. A sequência final de imagens abordou a divisão de opiniões
acerca da presença dos vizinhos que moram sobre as calçadas de Copacabana. Enquanto
uma representante do comércio local se queixa, uma idosa afirma que o convívio com
esta população não a incomoda. “Ajudo com pão e café”, comentou.
A menção às duas reportagens, exibidas pela Rede Globo e pela Rede Record, não
tem qualquer intenção de fazer uma análise sobre a linha editorial dos veículos de
comunicação, tampouco acerca da qualidade do conteúdo apresentado aos espectadores.
Nas últimas décadas, muitas têm sido as inserções jornalísticas, por meio da mídia
impressa, televisiva, radiofônica e, cada vez mais, da internet, abordando a questão do
aumento da população de rua no Rio de Janeiro. Sarah Escorel (2000) explica que, na
Cidade do Rio de Janeiro, o número de pessoas que vivem sob as marquises registrou
crescimento expressivo a partir do final dos anos 80 e início dos 90. A presença mais
forte desse segmento social ocorreu em meio a um clima de insegurança que passou a
preponderar nesse período (ESCOREL, 2000). Diante deste cenário, no interior desse
sentimento coletivo, a população de rua foi incorporada como “ameaça social”
(ESCOREL, 2000, p.239). Cristovam Buarque (2000), por sua vez, afirma que o
aumento da população de rua no mundo inteiro, nas últimas décadas, reflete um dos
mais dramáticos sintomas da sociedade contemporânea: a exclusão social. Buarque
analisa que a maior imoralidade do começo do Século XXI é, a seu ver, o lixo que une
os excluídos e os incluídos da modernidade (BUARQUE, 2000).

Antes da globalização, o mundo era dividido entre países desenvolvidos e
países subdesenvolvidos, e estes estavam em mutação para dar a todos os
seus habitantes as características de ricos. A globalização tornou obsoleta
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esta divisão porque há, nesses últimos uma parte da população que dispõe
dos mesmos padrões de consumo dos primeiros. E nos países
desenvolvimentos há uma parcela tão excluída quanto a que habita os países
pobres. (BUARQUE, 2000)

Copacabana, por ser o guardião da marca do Rio e do Brasil perante a
comunidade mundial e pela força de seus agentes políticos, detém a maior parte dos
holofotes nos espaços de discussão e de formação de opinião, em detrimento de outras
áreas da cidade como o Centro, a Zona Norte e demais bairros da Zona Sul. O volume
de exposição midiática do bairro em torno desta temática aumenta expressivamente em
épocas de festas de fim de ano ou em períodos de grandes eventos na cidade. Esse
movimento deve-se à forte circulação de turistas, especialmente estrangeiros, os quais
fazem tilintar o caixa dos 70 hotéis do bairro e de um variado número de
estabelecimentos comerciais; pela possibilidade de ganho de renda por meio das
atividades de viração e de recolhimento de lixo para reciclagem; e pela alta taxa de
idosos, os quais, de um modo geral, são apontados pelas associações de moradores do
bairro como incentivadores da ocupação das ruas. Helio Silva e Claudia Milito (1995),
em seu trabalho sobre meninos de rua, observam que jovens oriundos de diversas
favelas do Rio de Janeiro escolheram o asfalto de Copacabana para fazer renda
diariamente. “A Atlântica sempre foi óbvia, dólar que circula, lugar bonito, turista
generoso em sua beatífica missão de conhecer, ouvir, alguns apalpar...” (Silva e Milito,
1995, p. 2)
Assim, ao iniciar a narrativa deste capítulo com a apresentação das duas inserções
televisivas, considerei dois objetivos. Primeiro o de mostrar que, enquanto Zenita
sentia-se parte do bairro de Copacabana, em função da rede de relacionamentos que
garantia sua sobrevivência nas ruas, aos olhos da sociedade local era apenas mais uma
pessoa em situação de rua, somada aos muitos cuja presença era indesejada pela maioria
da população formal. A maranhense não foi pedinte, não roubava ou catava lixo, mas
sua condição social a inseria em grupo que ela não reconhecia como seu, pois, de certa
forma, ao viver ao relento sobre as calçadas, era vítima da violência de seus pares e,
muitas vezes, da rejeição do próprio espaço urbano que ela considerava o seu lar. No
momento em que sua imagem foi captada para compor o conteúdo exibido pela primeira
reportagem, Zenita cumpria um ritual cotidiano. Era ali, naquele pedaço de calçada, que
ela aguardava o quase silenciar das ruas para buscar um local mais seguro para dormir.
Gostava de sentar-se naquele trecho da Avenida Nossa Senhora de Copacabana, pois
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sabia que, nas proximidades, haveria amigos que poderiam, de alguma forma, amparála, caso precisasse. Era, de certo modo, mais um cômodo de sua grande casa nas ruas de
Copacabana.
O segundo propósito foi apresentar temas que circundam a questão da
sobrevivência nas ruas, que não só indicam o quão profundo é o fosso social que separa
os que vivem sobre as calçadas e os que habitam casas de cimento e tijolo, mas que
expõem muitos dos dramas da sociedade contemporânea, especificamente sobre os
fluxos e movimentos pela sobrevivência nos grandes centros urbanos. O crescimento da
população que habita as ruas do Rio de Janeiro, nas últimas décadas, passou a alimentar
também os sentimentos que imperam nos espaços coletivos: um misto de aversão e
indiferença na maior parte das relações entre transeuntes e a população de rua
(ESCOREL, 2000). Apesar de a caridade frequente ou eventual ocorrer, sem dúvida
alguma, essa postura, observa Escorel (2000), é traduzida no movimento cotidiano de
passar pelas pessoas que estão dormindo sob as calçadas, enroladas em cobertores,
deitadas sobre papelões ou simplesmente sentadas pedindo esmolas sem notá-las,
adotando um comportamento de reserva, que envolve indiferença e aversão (SIMMEL,
1906).

Essa vivência cotidiana não pode ser de forma alguma minimizada, e
envolve a mobilização de sentimentos tanto nas classes médias, que se
sentem pobres, para os quais os moradores de rua significam uma concreta e
ameaçadora possibilidade de futuro (ESCOREL, 2000, p.239)

Neste capítulo, minha proposta é refletir acerca da vida nas ruas do Rio de Janeiro,
especialmente na Zona Sul da Cidade, com ênfase maior no bairro de Copacabana. Por
meio da narrativa sobre a história de Zenita e de outras personagens com os quais
convivi ao longo de meu trabalho de campo, exponho os fluxos e movimentos da
população de rua em busca da sobrevivência no espaço urbano. Para tanto, recorro ainda
ao suporte de autores que compõem o quadro teórico dessa dissertação, evocando os
conceitos de bairro, de território, e apresentando, sob o ponto de vista deste segmento
social, um novo olhar em relação às características e extensão de Copacabana, bem
como as fronteiras e os mapas de circulação invisíveis para o transeunte comum.
Como integrantes do mundo da rua, destaca Sarah Escorel (2000), as pessoas que
vivem sob as marquises são seres liminares, ocupam um espaço singular que lhes
confere as características do próprio espaço: sujo e perigoso. Espaço singular, porém
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não próprio; e, portanto, perigoso. Estão fora da gramática social e, para evitar a reação,
a confusão e o conflito desencadeados por sua ação de ocupar subversivamente a rua
para dela fazer a casa, devem deslocar-se continuamente. (ESCOREL, 2000, p. 236).
Nesse contexto, Copacabana emerge como território povoado com inúmeros símbolos,
códigos e mapas cognitivos da população, os quais se cruzam na dinâmica dos
processos interlocais, delimitando e concedendo ou não identidades de pertencimento ao
bairro. Tomando como referência a análise de Antonio Firmino da Costa (2008) sobre
os elementos que constituem a identidade de um bairro é possível considerar (COSTA,
2008, p. 111) que tal dinâmica constitui Copacabana enquanto bairro do Rio de Janeiro,
da mesma forma que constitui o Rio de Janeiro como área de representação e integração
dos movimentos que se dão no espaço de Copacabana. ³
Complementando a linha de raciocínio de Costa, Copacabana é, conforme
observou Robert Ezra Park, em 1916, em relação ao comportamento humano no meio
urbano, um estado de espírito, um corpo de costumes e tradições e de sentimentos e
atitudes organizados. Nesse aspecto, é possível dizer que, como parte de uma grande
cidade, “está envolvida nos processos vitais da natureza e, particularmente, da natureza
humana” (PARK, 1916, p. 26). E, justamente pelo fato de refletir a dinâmica da
natureza humana, a complexidade e a heterogeneidade de Copacabana expressam-se por
meio de vários mundos sociais, com particularidades próprias e fronteiras, conforme
observou Gilberto Velho (1999). Forjada na ascensão do antigo areal transformado em
“terreno de disputas materiais e simbólicas” (O´DONNELL, 2013, p. 15), a chamada
“ideologia copacabanense” (VELHO,1973) é, muitas vezes, a grande vigilante dessas
fronteiras sociais, onde parte de seus atores pode ou não conceder vínculos de
pertencimento ao bairro a terceiros.
Podemos analisar Copacabana de acordo com as reflexões do geógrafo Jean
Gottmann (1973), para quem território é uma porção do espaço geográfico que coincide
com a extensão espacial da jurisdição de um governo. Território é, segundo o autor,
orecipiente físico e o suporte do corpo político organizado, sob uma estrutura de
governo. Mas não é só isso. Para Gottmann, a noção de território vai além: é algo

_____________________________
³ Antonio Firmino da Costa (2008), em seu estudo “Sociedade de bairro”, ao refletir sobre o bairro da
Alfama, em Lisboa, definiu os processos interlocais como “aqueles que estabelecem relações entre
subconjuntos populacionais espaciais da cidade (e também outras, a maior distância ou de formatos mais
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reticulares), no caso vertente segundo dinâmicas de constituição recíproca de identidades coletivas
enquanto bairros”. (COSTA, 2008, p. 111)

gerado por indivíduos organizando o espaço segundo seus próprios objetivos. De acordo
com essa linha de raciocínio, Copacabana é, então, um território multifacetado onde,
juntos, convivem a suntuosidade, o glamour, a formalidade, a informalidade, a solidão,
a burguesia decadente, os sotaques estrangeiros, a velhice, a população em situação de
rua, a sujeira, a prostituição, a violência, as drogas, a orla lotada em dias de domingo e a
água do mar poluída. É o próprio retrato da construção física e identitária do Rio de
Janeiro, conforme demonstra Julia O´Donnell (2013). Assim, O´Donnell observa que,
ao lado da beleza natural da praia e dos morros que o circundam, é farto o volume de
problemas urbanos existentes no bairro:

Favelização, mendicância, ruído, trânsito intenso, verticalização excessiva e
multidões na disputa por alguns centímetros na calçada fazem parte da
paisagem diária da região, num panorama sob muitos critérios distante dos
signos de prestígio, status e civilidade. (O`DONNELL, 2013, p. 15)

Em forma de crônica, a disputa por centímetros nas calçadas de Copacabana já
havia sido retratada pelo cronista João Antônio, em 1973, ao referir-se ao quadrilátero
das ruas Siqueira Campos e Figueiredo Magalhães, o qual era considerado, à época, o
coração nervoso e comercial da bairro, onde as barracas dos camelôs pareciam estudar,
milimetricamente, seus pontos de ação (Antonio, 1973). Segundo ele, “o pedestre pode
até escapulir do buraco e da banca de jornais, mas dá de cara com a barraca do
camelô.” (Antônio, 1973, p.31)
Para a pesquisa que se apresenta, porém, Copacabana é, acima de tudo, onde
encontrei Zenita e muitas outras pessoas em situação de rua que sobrevivem em redes
constituídas em ou a partir de seu espaço geográfico.

É onde, juntos, todos nós

coexistimos como habitantes nas 74 ruas, cinco avenidas, seis travessas, três ladeiras,
cem quarteirões, 7,84 quilômetros quadrados (O´DONNELL, 2013) e uma população de
161,191 mil habitantes em 2011 (incluindo o Leme), de acordo com o site do Instituto
Pereira Passos4, separados por muros de concreto (reais ou imaginários), vivendo ou não
em casas de cimento ou tijolo, dividindo espaço no calçadão à beira-mar, nas várias
praças ou nas calçadas apinhadas de transeuntes.

Copacabana: território de aspirações...
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Fomos ver o mar. Era de manhã, fazia sol. De repente houve um grito: o mar!
Era qualquer coisa de largo, de inesperado. Estava bem verde perto da terra, e
mais longe estava azul. Nós todos gritamos, numa gritaria infernal, e saímos
correndo para o lado do mar. As ondas batiam nas pedras e jogavam espuma
que brilhava ao sol. Ondas grandes, cheias, que explodiam com barulho.
Ficamos ali parados, com a respiração apressada, vendo o mar... (RUBEM
BRAGA, MAR, 1938)

Durante um de nossos encontros vespertinos, notei que os sapatos de Zenita
estavam sujos de areia. Perguntei por onde ela havia andado e, após um sorriso que
muito lembrava a expressão de uma menina travessa, veio a resposta: “larguei tudo o
que estava fazendo e fui ver o mar”. Enquanto ela narrava, com brilho nos olhos, a
“aventura” daquela tarde, passei alguns minutos refletindo sobre o que haveria de tão
especial naquele ato, uma vez que a maranhense habitava as ruas de Copacabana havia
muitos anos e, certamente, o mar não seria novidade alguma. Mas havia, sim. Para ela,
que assumia a postura de trabalhadora ao vender pequenos objetos, como pentes e
coadores de café, dispostos em cima de um pano estendido sobre as calçadas,
interromper a sua rotina diária para contemplar o ir e vir das águas na praia mais famosa
do Brasil, era fazer algo diferente, descobrir, mesmo vivendo tão próxima da orla
marítima, que ali havia algo que merecia ser sempre contemplado de uma maneira
diferente. Mesmo diante de todas as suas dificuldades, viver em Copacabana, a seu ver,
valia a pena. Esta certeza também era compartilhada por Janderson, com quem tive
contato em setembro de 2015, durante uma ação assistencial da Paróquia de Santa
Cecília e Pio X, em Botafogo, voltada para o atendimento à população em situação de
rua. À época, Janderson morava nas ruas do Rio de Janeiro havia seis meses. Veio
conhecer o mar, segundo ele. Primeiro morou no bairro do Flamengo, depois em
Botafogo e, finalmente, encantou-se por Copacabana, onde vivia com outros três
companheiros atrás de um quiosque no calçadão, localizado em frente à Rua Miguel
Lemos. Para ganhar a vida, trabalhava para os barraqueiros e, sempre que podia,
aproveitava para dar um mergulho nos dias mais quentes.

Vim para o Rio de Janeiro por rumo, pela estrada. Decidi morar em
Copacabana porque fiz muitas amizades na rua e acho que também

_____________________________
4

Os números sobre o bairro de Copacabana estão disponíveis no site do Instituto Pereira Passos:
http://www.rio.rj.gov.br/web/ipp
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gosto um pouco de correr risco. Só sinto saudade mesmo da minha filha de
quatro anos. Um dia arrumo um barraco aqui e trago ela para morar comigo.
(DEPOIMENTO DE JANDERSON, 2015)

Ao ser traído e abandonado pela mulher e, conforme relatou, expulso de casa, o
paulistano Sílvio também decidiu deixar sua cidade para morar no Rio de Janeiro. Mas,
ao contrário de Janderson, ele fez sua longa jornada a pé. Caminhou pelas vias da
Marginal Tietê, seguiu pela Avenida Ayrton Senna, chegou até a praia de São Vicente e,
de lá, percorreu todas as praias seguintes, depois as estradas do Rio de Janeiro até
aportar em Copacabana, local onde jamais havia pisado e que passou a ser o seu lar há
mais de quatro anos. Paulista, como Silvio é conhecido nas ruas, orgulha-se de não ter
pedido carona em momento algum. Sobreviveu, de acordo com a sua narrativa, por
meio da doação de comida por parte de restaurantes e bares de beira de estrada,
dormindo na areia das praias e até comendo restos de latas de lixo. Abalado pela perda
do lar e dos vínculos familiares, contou, durante a ação realizada pela Paróquia de Santa
Cecília e Pio X, que “caminhar sem parar o fez esquecer um pouco as tristezas da vida”.

Decidi viver em Copacabana pois gosto muito do bairro. É onde faço os
meus ganhos. Também acho bonito viver perto da praia, pois sinto como se
estivesse em casa. Mas Copacabana também é muito preconceituosa. As
pessoas acham que serão roubadas e olham para você com medo. É por isso
que nunca peço esmolas. (DEPOIMENTO DE PAULISTA, 2015)

Em Copacabana, Paulista disse que sobrevive da caridade de algumas poucas
pessoas e dos bicos que faz de pedreiro, encanador, eletricista e como profissional de
rapel. Mesmo morando sobre as calçadas, afirmou, à época, que ainda mantinha,
intactos, seus documentos pessoais e até um cartão bancário. Ele admitiu que consumia
muito álcool e, em algumas situações, maconha. Também afirmou não ser uma pessoa
muito calma e, por conta disso, ter sido detido várias vezes por desacato à autoridade
policial ao resistir ao acolhimento compulsório. No local onde costuma passar a noite,
nas proximidades do Lido, revelou não ser muito querido pela vizinhança, em função de
seu comportamento, às vezes, agressivo. Tal conduta, argumentou, é uma defesa contra
os que querem enganá-lo. “Passaram a perna em mim várias vezes. Trabalhei para
barraqueiros que não me pagaram, fiz serviços no morro dos Tabajaras e em outras
casas no asfalto sem receber o que havia cobrado. Tenho mais de dois mil reais para
receber por aí”. Seu sonho mesmo é arranjar um trabalho fixo e voltar a ter um lar de
concreto e tijolo. Assim, complementou,terá condições de receber a visita do filho e da
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filha, à época com cinco e quatro anos, respectivamente. Até então, em quatro anos de
vida sobre as calçadas de Copacabana, só havia conseguido voltar a São Paulo uma vez,
em 2014, quando, após receber uma boa quantia por um trabalho realizado, obteve
recursos suficientes para arcar com os custos das passagens de ônibus.
Companheiro de grupo de Janderson, Fernando tem o mesmo sonho daquele que
considera “irmão de rua” e também de Paulista: voltar a ver os dois filhos, de 22 e 13
anos, que ficaram em Santos, sua cidade natal. Chegou ao Rio de Janeiro em 2010, após
ter se separado da mulher, em um movimento que ele classificou como uma “grande
aventura”, pois sempre desejou morar na cidade. Tomou um ônibus e, sem rumo certo,
dormiu sobre as calçadas do Centro, especificamente na Lapa e a Rua Uruguaiana, onde
suas bagagens foram roubadas. De lá, seguiu em direção à Copacabana, local onde logo,
conforme suas palavras, “sentiu-se em casa”, por ser sido criado bem perto do mar.

Fiz muitas amizades em Copacabana. Arranjei um trabalho com um dono de
um bar e logo fui morar com ele no Pavão-Pavãozinho. Mas não deu certo.
Morar com quem a gente trabalha é muito sufocante. Saí de lá e voltei para as
ruas. Vivo em grupo, pois assim um protege o outro. Dividimos o pão, a
comida, o dinheiro e o lugar para dormir. Só não dividimos mulher.
(DEPOIMENTO DE FERNANDO, 2015)

Tive a oportunidade de conhecer também Márcia e Índio, outros dois integrantes
do grupo de Janderson e Fernando, durante a ação realizada pela Igreja Santa Cecília.
Por ser mais velho que os demais, com 39 anos, fiquei com a sensação de que Fernando
era uma espécie de mentor, conselheiro e líder do grupo. Foi ele quem, à mesa do
refeitório localizado no pátio interno da igreja de Santa Cecília, diante dos demais,
enfatizou a regra principal da pequena comunidade da qual fazia parte: quem fizesse
besteira, envolvendo-se com crack ou roubando, seria afastado. O código de
convivência, pelo o que pude entender, está concentrado nos dois elementos citados. O
próprio Fernando afirmou ainda ser viciado em cigarro e maconha, mas vangloriou-se
por ter conseguido superar o alcoolismo. Na visão de Fernando, os usuários de crack, a
Polícia Militar e a Guarda Municipal são os maiores inimigos de quem vive nas ruas de
Copacabana. Os primeiros porque roubam seus documentos e pertences, enquanto os
dois últimos, muitas vezes, por agridirem, prenderem ou encaminharem para o
acolhimento compulsório mesmo quando “não se está fazendo nada de errado”.

Muitas pessoas vêm para Copacabana para roubar. Muitos são até fugitivos.
Gosto de Copacabana, mas há muita brutalidade com quem vive nas ruas. Só
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eu fui quatro vezes para a delegacia por não ter documentos. Nunca roubei
nada. É como se todo mundo estivesse no mesmo saco. Não se vê a diferença
entre ser mendigo e ser morador de rua. (DEPOIMENTO DE FERNANDO,
2015).

A fala de Fernando indica, à sua maneira, a relevância da compreensão de
conceitos relacionados aos indivíduos que vivem nas ruas. Escorel (2000) destaca a
distinção que alguns autores fazem entre população de rua como, por um lado, todos os
que estão usando a rua como moradia num determinado momento transitório e, por
outro, os que tomam a rua permanentemente como moradia, considerando os primeiros
como “pessoas em situação de rua”. A distinção entre “moradores de rua” e “pessoas
em situação de rua” consiste na existência de um grupo cuja condição é irreversível, ou
seja, indivíduos que têm como habitat o ambiente inóspito das ruas, e outro grupo em
situação transitória na rua (ESCOREL, 2000).
Patrice Schuch (2012) – autora de um projeto que aborda o censo de população de
rua na cidade de Porto Alegre - explica que, no Brasil, desde a década de 1980 vem se
acentuando uma preocupação pública e de gestores institucionais acerca do que,
popularmente, foi chamado por muito tempo de “morador de rua” e que hoje, no
repertório das políticas públicas brasileiras chamamos de “pessoas em situação de rua”.
Nessa dissertação, optei por utilizar, indiferentemente, as expressões “morador de rua” e
“indivíduo em situação de rua” por considerar que, a despeito da temporalidade desta
condição, ambas as categorias integram o segmento social denominado população de
rua.
Em que pese a diversidade de conceitos utilizados para sua descrição, podese dizer que esse conceito pretende denominar, atualmente, um conjunto de
populações diversas que circulam pelas ruas e fazem dela seu local de
existência e moradia, mesmo que temporariamente, e/ou utilizam serviços
diversos destinados à sua proteção e à promoção de direitos. (SCHUCH,
2012, p.13)

Márcia, 23 anos, então grávida de cinco meses do terceiro filho e, à época, vivendo
nas ruas havia sete anos, concordou com Fernando. Para ela, Copacabana é um lugar
lindo, mas bastante difícil de se viver. “Tenho muita dificuldade para comer. Nem
sempre as pessoas são solidárias, pois pensam que só porque moramos na rua, iremos
assaltá-las. Normalmente os mais idosos não correm. Ajudam quando podem. Vivo em
Copacabana porque me apaixonei”, destacou. Quando perguntei sobre o que faria após
o nascimento do bebê, ela afirmou que voltaria para a casa da mãe, no bairro de Santa
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Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde também vivem seus outros dois rebentos.
“Talvez eu volte depois. Acho que não consigo viver longe de Copacabana”, dizia.
Índio, por sua vez, era o mais calado de todos. Filho de pais bolivianos, deixou o Mato
Grosso em busca de oportunidades de trabalho no Rio de Janeiro havia seis anos. Ao ser
questionado sobre a vida no bairro de Copacabana, limitou-se a dizer que só consegue
superar todas as dificuldades por ter feito amigos nas ruas.
Sérgio Wanderley nasceu e sempre morou em Niterói. Contou que havia decidido
mudar de endereço desde que rompeu relações com os irmãos militares após a morte de
sua mãe. Fisioterapeuta, relatou que, em outubro de 2014, saiu de casa para visitar um
amigo em Copacabana e decidiu não voltar mais. Escolheu viver a vida nas ruas do
bairro, onde, segundo afirmava, poderia usufruir da liberdade de não receber cobranças
de ninguém. Logo que foi para as ruas, no entanto, o rompimento dos vínculos
familiares foi parcial. Wanderley continuou mantendo contato com a filha, então com
28 anos, por meio das chamadas telefônicas que realizava em orelhões públicos. Depois,
decidiu romper contato definitivamente, após ter voltado temporariamente para casa e
finalmente retornado para a vida sobre as calçadas. Wanderley dizia que havia doado os
dois aparelhos celulares que possuía para não ser mais incomodado. “Se os meus irmãos
souberem onde estou, virão até aqui me buscar”, diz Wanderley. Durante as nossas
muitas conversas sobre a calçada da Rua Tonelero, quase na esquina com a Rua
República do Peru, várias pessoas pararam para cumprimentá-lo. Perguntei sobre a sua
relação com os moradores dos prédios da região. Ele abriu a mochila preta onde
guardava livros, uma caixa com lentes de contato, roupas, toalhas, um caderno e
envelopes. Em seguida, retirou do bolso interno um cartão de Natal que teria recebido
de um advogado morador de Copacabana. Enquanto exibia o presente, comentou:

Aqui, de um modo geral, as pessoas são assim, generosas. Recebo atenção,
tenho com quem conversar. Algumas têm medo, passam direto por mim e
nem olham, mas a maioria quer saber da minha vida, ajudar. A alimentação
não é problema. Basta prestar alguma ajuda aos restaurantes, como retirar o
lixo, para receber em troca um prato de comida. É a coisa mais fácil do
mundo”. (DEPOIMENTO DE SÉRGIO WANDERLEY, 2015)

De forma bem articulada, Sérgio Wanderley contou que foi empresário, dono de
banca de jornal, em Niterói e em Copacabana, mas sempre sentiu grande diferença no
relacionamento que mantinha com os moradores das duas localidades. Copacabana, a
seu ver, é um lugar mais democrático. Há pouca discriminação. E foi por isso que, ao
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decidir pela mudança, optou por atravessar a Baía de Guanabara para morar sob as
marquises do solo copacabanense. “Eu gosto muito de Copacabana. Ninguém me
perturba e consigo ser livre”, afirmou. Durante a minha pesquisa, além de Zenita, que
habitou as calçadas de Copacabana por mais de 30 anos, Sérgio Wanderley permitiu
uma aproximação maior, com construção de algum vínculo de amizade entre nós. Para
Zenita, por sua vez, Copacabana era o universo que ela conhecia e onde “havia feito
muitos amigos”, os quais, na ausência dos parentes, ela considerada sua verdadeira
família. “Aqui é a minha casa. Não quero ir para outro lugar”.
Zenita e Sérgio Wanderley, cada um à sua maneira, delimitaram espaços nas ruas
de Copacabana como se fossem os cômodos de sua residência. Na mala de rodinhas
onde Zenita acomodava os poucos pertences, havia roupas lavadas em uma das muitas
lavanderias do bairro; vassourinha para limpar o chão onde colocaria o papelão para
dormir; uma Bíblia para, segundo ela, “ganhar pessoas para Jesus”, lenços coloridos
para a cabeça e uma garrafa de água. Durante o dia, podia ser encontrada sob a marquise
de uma farmácia próxima ao Lido, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana ou
sentada em um dos bancos da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ao lado da
estação de Metrô Siqueira Campos. À noite, conforme comentava, “sentia-se mais
segura” sobre a calçada que dá acesso a um conhecido centro comercial de Copacabana.
Sérgio Wanderley, por sua vez, fixava moradia, conforme ele mesmo dizia, em dois
locais: Rua Tonelero, próximo à República do Peru, durante o dia, e no Bairro Peixoto,
à noite. Nas muitas vezes em que nos encontramos, durante a manhã ou no final da tarde
– em meu percurso de ida e retorno para o trabalho -, presenciei, em alguns deles, seus
momentos de descontração e lazer. Sentado sobre um confortável colchão de casal, ora
lia jornais e revistas, ora jogava damas e dominó com outro morador de rua.
Segundo Zenita, sua vida nas ruas teve início em 1985, desde que foi trabalhar em
uma creche municipal no bairro do Caju e perdeu tudo o que tinha. Mas, sobre esse
assunto, não conseguia fornecer mais detalhes. Parecia gostar da liberdade de ir e vir
proporcionada pela vida nas ruas, mas, ao mesmo tempo, dizia desejar ter novamente
uma casa, com “tudo direitinho”. Roberto da Matta (1997) analisa que a casa e a rua
constituem uma oposição básica na gramática social brasileira. Essa oposição
complementar, na visão do autor, permite identificar dois códigos sociais que se
reproduzem mutuamente e estabelecem para cada espaço papéis sociais, objetos e ações
que lhe são próprios, assim como temporalidades específicas.
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Ao mesmo tempo em que estabeleceu sua residência em Copacabana, Zenita
peregrinava, diariamente, dentro e fora do bairro, para cumprir suas “atividades diárias”.
E isso incluía o deslocamento até o Restaurante Popular, na Central do Brasil, consultas
médicas em Pedra de Guaratiba, e a aquisição de roupas com preços “mais em conta”
em Duque de Caxias. Em seu artigo publicado no livro “No meio da rua”, Sarah Escorel
(2000) ressalta que, apesar de ter que se movimentar continuamente, a população de rua
tende a estabelecer um território de circulação. “São itinerantes dentro de um espaço
delimitado” (ESCOREL, 2000, p.150). Ela cita o historiador José Geraldo Simões
Júnior, o qual observa que essa população vive circunscrita a um habitat por ela
definido que pode ser ao longo de uma rua ou em torno de um bairro, praça ou
quarteirão (SIMÕES apud ESCOREL, 2000).
À luz da matriz teórica de Roberto Da Matta (1990), presente em sua obra “A Casa
e a Rua”, já mencionada, é possível analisar a forma como Zenita e Sérgio Wanderley
relacionavam-se com o bairro como se ambos fizessem das ruas de Copacabana o
simulacro da casa que, segundo o autor, domina a sociabilidade no Brasil. Ainda na
visão de Da Matta, a casa e a rua constituem uma oposição básica na gramática social
brasileira.

Essa oposição, observa, permite identificar os códigos sociais que se

reproduzem mutuamente e estabelecem papéis sociais, objetos e ações próprios para
cada um dos espaços sociais, com temporalidades específicas (DA MATTA, 1990).
Durante o tempo em que viveram nas ruas de Copacabana, Zenita, Sérgio
Wanderley, Janderson, Paulista, Márcia, Índio, Fernanda e eu coexistimos como
moradores e, ao mesmo tempo, personagens de um recorte do cotidiano desse bairro
cuja heterogeneidade e complexidade expressam-se por meio de vários mundos sociais,
com particularidades próprias e fronteiras, conforme observou Gilberto Velho (1999).
Faço parte da população fixa que habita torres de concreto e tijolo em solo
copacabanense, há cinco anos, mas a minha história com o bairro é bem mais antiga.
Meus avós paternos viveram em várias ruas diferentes ao longo de minha infância. Há
30 anos, eu, que morava com os meus pais na Zona Norte, voltava completamente
extasiada para casa após os finais de semana naquele território mágico, vitrine de
desejos de aspirações sociais que, somados a outros elementos, ajudavam a construir a
ideologia local.
De certa forma, ao analisar a relação de Zenita e Sérgio Wanderley com o bairro,
notei, em muitos momentos, que, mesmo em uma situação de risco social, era possível
capturar, nos olhos dos dois, brilho similar aos dos meus quando, criança, penetrava o
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território que responde pelo codinome de Princesinha do Mar. Nesse sentido, o ponto de
partida desta pesquisa, em 2012, com a produção do filme sobre Zenita, foi propor uma
reflexão sobre como aprendemos a conviver com a percepção de casa e lar, tendo como
contraponto indivíduos que, de um modo geral, perderam as suas referências materiais
ou não, e, ainda assim, conseguiram uma forma de manter a identidade pessoal. Sob
esse aspecto, no filme previamente realizado, decidi utilizar como uma espécie de
parâmetro a minha própria realidade como moradora de um dos edifícios do bairro, para
a partir dela pensar sobre a situação dos moradores de rua do bairro, e em especial,
Zenita. A esse respeito, para refletir sobre o papel do pesquisador ao estudar elementos
da sociedade a qual pertence, recorro novamente a Gilberto Velho (1978) que analisou a
dinâmica de observação do familiar. A respeito da relação entre distância social e
psicologia, Velho (1978) observou:

O fato de dois indivíduos pertencerem à mesma sociedade não significa que
estejam mais próximos do que se fossem de sociedades diferentes, porém
aproximados por preferência, gostos, idiossincrasias. Até que ponto pode-se,
nesses casos, distinguir o sociocultural do psicológico? (VELHO, 1978, p.38)

Velho (1973) analisou as expectativas, os anseios, as aspirações e o modo de vida
da classe média, por meio de entrevistas qualitativas com moradores do edifício Estrela,
de outras áreas de Copacabana e de fora do bairro. O autor voltou o seu olhar para esse
segmento social, relatando a forma pela qual criava suas redes de sobrevivência dentro e
fora de minúsculos conjugados. Velho abordou ainda as perspectivas desse grupo,
sobretudo dos novos habitantes do bairro, aqueles que compõem uma espécie de mapa
social onde as pessoas se definem pelo lugar onde vivem. Para Velho (1973), dessa
forma, é possível entender como uma pessoa é capaz de abrir mão de uma casa com
quintal para residir em um espaço com 25m². Seu status como moradora de Copacabana
passa a ter um peso especial. No contexto das ruas, Zenita também optou por fixar
moradia sobre as calçadas de Copacabana. Segundo ela, era o universo que conhecia e
onde mantinha os amigos, considerados, de certa forma, como a sua própria família.
“Aqui é a minha casa. Não quero ir para outro lugar”, diz. A partir das reflexões de
Gilberto Velho e da relação que Zenita mantinha com Copacabana, é possível afirmar
que as próprias características socioeconômicas do bairro, ainda que visto como
decadente, se comparado aos seus vizinhos Ipanema e Leblon, continuam garantindo
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seu lugar no campo imaginário das aspirações de ascensão de vida de indivíduos de
várias classes sociais.
Para Julia O´Donnell (2013), Copacabana e a Zona Sul do Rio de Janeiro, muito
além das transformações socioespaciais, estão ligadas a um processo de consolidação de
significados que, ainda hoje, os associam a determinados ethos e visões de mundo
(2013). Essa leitura, então, poderia ser aplicada não somente para a classe média, ou a
chamada nova classe média, os moradores das favelas que circundam o bairro, os
estrangeiros e novos habitantes oriundos de outros estados do país, mas também para a
população que vive nas ruas. Para esse segmento social, Copacabana é, além de
proprietária de uma das orlas marítimas mais famosas do mundo, um local de
sobrevivência em função da interação com um público que, aos seus olhos, ainda ocupa
um espaço relevante na escala social.
A predominância desta imagem de terreno democrático, onde convivem distintas
classes sociais, presente nos depoimentos de Zenita e de Sérgio Wanderley e nas muitas
definições existentes sobre o bairro, é também observada por Julia O´Donnell (2013).
“Esse é o senso comum recorrentemente acionado por quem vive ou transita pelo bairro,
ou até mesmo por aqueles cujo contato com a famosa praia se limita às transmissões
anuais do que pretende ser o maior Réveillon do mundo” (O´DONNELL, 2013, p.13).
Outra das muitas interpretações nesse sentido foi produzida pelo cronista João Antônio
(1978). Ao referir-se a um templo religioso ecumênico instalado no bairro, no final da
década de 1970, destaca que este é o tipo de casa de oração ideal para Copacabana. Ali,
segundo ele, terão entrada todos os negros, amarelos, mestiços árabes e brasileiros. “Um
templo, acima de todas as tendências, para abrigar, sem exceção, as nacionalidades e
naturalidades que habitem o bairro. Ou que estejam em trânsito.” (Antônio, 1978, p.
30). Em seu estudo sobre a rede de tráfico em Copacabana, Luiz Fernando Almeida
Pereira (2003) analisa que o bairro é “um fato social histórico, e seu espaço é também
uma imagem mental.” Portanto, conforme sua interpretação, significa dizer que é “fruto
da imaginação de seus próprios habitantes” (PEREIRA, 2003, p. 47).
Imaginar Copacabana como um paraíso para se viver por conta da praia e da
possibilidade de estar em um local com gente “mais endinheirada” foi a premissa de
Lourdes e Miguel ao decidirem se estabelecer sobre as calçadas do bairro, em 2010,
após terem decidido sair da cidade de Macaé, onde viviam em uma pequena casa, de um
cômodo só, no terreno dos pais de Lourdes. “ Eu disse para ela que não seria fácil
arranjar trabalho em lugar de gente bacana, mas ela é teimosa. Viemos só com uma
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bolsa de roupas e pouco dinheiro para viver. Um conhecido disse que arrumaria trabalho
em uma obra, mas me deixou sem nada”, narrou Miguel. Lourdes, mesmo diante da
precariedade da vida nas ruas, diz que não quer voltar para casa. Conheci o casal, que
dormia sempre abraçado sobre um edredon e ao lado de seus poucos pertences, em
novembro de 2014, sobre uma das calçadas da Rua Tonelero, próximo à Rua Paula
Freitas. Sempre sorrindo, Lourdes cumprimentava os transeuntes com um “bom dia” ou
“boa tarde” e, em seguida, oferecia os doces que vendia dentro de dois potes de plástico.
Interessado ou não em comprar os seus produtos, quem passasse por ela recebia uma
espécie de “benção” para seguir em frente. Ao longo do tempo, percebi que os dois
deixaram de dormir sozinhos e juntaram-se a um grupo bem maior de moradores de rua,
sob a marquise da Rua Barata Ribeiro, quase na esquina com Rua Hilário de Gouvêa.
Ali, segundo Lourdes, havia mais luz, mais gente passando e a Polícia estava sempre
por perto, “garantia a sua segurança”, referindo-se à presença da 12a. Delegacia de
Polícia nas proximidades do novo local que havia escolhido para viver. Poucos dias
após minha última conversa com Lourdes e Miguel, no início de 2015, eles
desapareceram do lugar onde habitualmente nos encontrávamos.

... e de exclusão
E a fêmea cobiçada pelos gringos e veranistas, quando eles vão embora, tira a
peruca, os cílios postiços, o sutiã que deixa seus seios em jeito de pêra
pedindo “me morde”, arrancou o olho de vidro e o braço postiço. E o que
sobra, machuca, como senhorio calado e de pé.” (LAGO, 1973)

Bibi andava nua pelas ruas de Copacabana, falando sozinha, pedindo dinheiro aos
transeuntes, atravessando as vias sem respeitar a luz verde indicada pelos semáforos.
Um dia, repetiu o movimento rotineiro e foi atropelada por um ônibus da linha 464, que
faz o trajeto entre os bairros do Maracanã e do Leblon, na esquina da Avenida Nossa
Senhora de Copacabana com a Rua Francisco Sá. Tamanha era a fama de “pidona” de
Bibi no bairro – as pessoas só davam dinheiro para que ela não mais as importunasse que houve até uma bolsa de apostas, com prêmio para quem acertasse o número da linha
do coletivo que daria cabo da vida da moradora de rua. Para o vencedor, que abocanhou
o montante de R$ 800,00, o prêmio serviu como indenização por todas as esmolas que
havia dado para ajudar na sobrevivência daquela que, por muitos anos, habitou as
calçadas do bairro. Indenizou todo mundo em seu último suspiro. Também morador de
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rua, o “perna de pau” passava dias inteiros desenhando sentado sobre um papelão em
cima de uma das calçadas da Rua Miguel Lemos. Conseguia se alimentar graças a um
senhor idoso que abriu uma conta de R$ 300 por mês em uma das unidades de uma
famosa rede de lanchonetes de Copacabana. “Mister Éter”, como era chamado um outro
indivíduo que vivia sob as marquises do bairro, muito famoso entre os habitantes
formais de Copacabana, ganhou esse apelido por ser um consumidor contumaz do
produto. Sustentava o seu vício com o dinheiro que ganhava sob as marquises e com
doações de entidades assistenciais. Gostava de ir à Igreja de Nossa Senhora de
Copacabana, na Praça Serzedelo Corrêa, aos domingos, mas entrava e saia pela porta
lateral, pois sabia que sua presença e seu cheiro incomodavam os demais fiéis.
O relato acima nem de longe lembra o depoimento de Zenita sobre a rede de amigos
que constituiu no bairro, os quais garantiram a sua sobrevivência nas ruas. As histórias,
contadas com certo tom de sarcasmo e desrespeito por representantes das associações de
moradores da Zona Sul, foram ouvidas durante a minha participação em reuniões
mensais organizadas por estas entidades, cuja pauta sempre girava em torno do aumento
da população de rua na região. A menção aos três moradores de rua que circulavam por
Copacabana nas décadas de 80 e 90 teve a intenção de mostrar como o perfil da
população de rua de Copacabana começou a mudar. De acordo com membros dessas
entidades, a ascensão de drogas pesadas, como o crack, a implementação das Unidades
de Polícia Pacificadora (UPPs), que remanejou as fontes de renda de bandidos e
traficantes para o asfalto - elevando roubos e furtos a transeuntes -, e o crescimento do
número de jovens infratores, são algumas das razões que teriam contribuído para uma
nova configuração. “O mendigo que fala sozinho, tem apelido, manca de uma perna e
pede dinheiro para tomar o café da manhã e, não raramente, torna-se alvo de chacota
por parte dos que o consideram apenas uma pedra no concreto da calçada, virou o
assaltante que quer levar sua bolsa ou vender drogas na porta da sua casa”, analisa um
morador do bairro que frequenta as reuniões de uma dessas associações.
Na fala de membros e representantes desses grupos, é possível analisar que esse
tipo de constatação tem inflado o medo, a revolta e, sobretudo, o preconceito que
fomenta a exclusão – não somente em relação à população de rua, mas às próprias redes
de sobrevivência, compostas, entre outros atores, por entidades filantrópicas, religiosas
ou não. São esses vizinhos que, com o seu discurso e com seu comportamento, de certo
modo, definem as relações entre a população de rua e o bairro que luta para manter a
sua imagem de uma das vitrines do Brasil aos olhos do mundo. Tomando como
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referência o estudo de Jane Jacobs sobre a vizinhança nos grandes centros urbanos, no
qual a autora ressalta que “mesmo morando próximas umas das outras, as pessoas são
desconhecidas, e não poderiam deixar de ser, devido ao enorme número de pessoas
numa área geográfica pequena” (JACOBS, 2003, p.30), a fala dos líderes das
associações de moradores da Zona Sul sobre a mudança de perfil da população de rua
em Copacabana parece afirmar e, ao mesmo tempo, contradizer esta teoria.

Caiu o mito do mendigo tradicional e criou-se o conceito de população de
rua. Antigamente, eles consumiam cola de sapateiro; agora cheiram tíner,
fumam crack. A convivência com essas pessoas sempre foi muito difícil em
Copacabana. Por mais que se sensibilize com a situação delas, essas pessoas
vivem dizendo que também têm direitos e precisam ser respeitadas. Nenhum
deles quer morar na Pavuna. Lá na Pavuna não deve ter morador de rua.
Querem ficar em Copacabana porque no bairro tem muita oferta de dinheiro e
de serviços para eles. Mas o morador de Copacabana, por sua vez, não quer
ver, embaixo da sua casa, um pedinte urinando e evacuando sobre a calçada.
Não quer aceitar aquilo como normal e ele está certo. (INTEGRANTE DA
LIDERANÇA DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DA ZONA SUL,
2015)

É justamente a inversão desses códigos sociais, onde o que deveria ser realizado
no espaço privado da casa, passa a ser exposto ao público (DA MATTA, 1990), sobre
as calçadas, que incomoda parte da população do bairro. A aversão e o desejo de banir
para longe os moradores de rua movem a engrenagem da exclusão. Engrenagem esta
que aciona recursos que em nada lembram a imagem de território democrático
alimentada pelo senso comum em relação à Copacabana. Embora considerasse o bairro
o seu lar, no cotidiano, essa imagem foi oscilante na trajetória de Zenita. Enquanto
muitas mãos serviam ou ajudaram a servir o alimento para a sua sobrevivência em solo
copacabanense, outras tantas surgiram com movimentos de negação de sua própria
existência como indivíduo:

Eu sou discriminada em tudo e por tudo. Já houve situações em que eu tentei
alugar um quarto em Copacabana. Eu disse que poderia pagar. Aí a pessoa
me olhou assim, achando que eu sou cachorro. Acham que eu estou pedindo
dinheiro, comendo coisas da lata do lixo. Não devo um centavo a ninguém.
Nunca bati na porta de ninguém para pedir café. Sempre trabalhei e tive tudo
o que precisava .(DEPOIMENTO DE ZENITA PARA O FILME CASA DE
ZENITA, 2013)

O relato de Zenita revela um lado de Copacabana o qual ela fazia questão de não
valorizar. Preferia, durante as nossas conversas, falar dos atributos dos amigos e de
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como se sentia parte do bairro. Mas, se por um lado, sua rede garantiu a sobrevivência
nas ruas no que tange à alimentação e vestimenta, ela precisou criar instrumentos para
defender-se das ameaças iminentes. A bengala, dizia ela, servia para assustar aqueles
que tinham intenção de roubar os seus pertences ou praticar algum tipo de violência
contra ela. Em sua concepção, havia uma clara distinção entre os seus códigos e postura
nas ruas em relação aos demais indivíduos em situação social similar. “Nunca roubei
nada de ninguém. Não sujo as calçadas e ando sempre limpa. É preciso tomar cuidado
com esses moradores de rua”, afirmava, sempre referindo-se aos demais indivíduos que
vivem sobre as calçadas como “eles” e não “nós”. Contra os agentes do campo estatal
responsáveis pelo acolhimento nada podia fazer. Zenita narrava que havia sido acolhida,
muitas vezes, de forma compulsória, sem ter sido, em momento algum, ouvida em
relação ao direito de permanecer no local onde morava. De lá, dizia sempre que
conseguia fugir graças às suas preces.
Ao habitarem as ruas de Copacabana, Zenita, Sérgio Wanderley, Silvio, Fernando,
Paulista, Márcia, Índio, Miguel, Antonio e Lourdes passaram a fazer parte de um
segmento social que vem registrando crescimento expressivo não somente neste bairro
considerado um dos principais cartões postais do Brasil, mas nos grandes centros
urbanos do país. A multiplicação de novos vizinhos sobre as calçadas alimenta,
proporcionalmente, sentimentos muito distintos e recíprocos que pairam sobre as
relações nos espaços coletivos. Ao longo de nossa conversa, Paulista, que andava de
um lado a outro como se estivesse sob muita tensão, retirou do bolso um papel dobrado
em várias partes. Abriu a folha como se algo muito grave estivesse escrito e precisasse
ser visto por alguém que o ajudasse a denunciar o autor. Afirmando que corria risco de
vida em Copacabana, entregou o papel em minhas mãos, onde constavam as seguintes
palavras:
“Aos usuários de drogas: aqui na praça vocês estão tentando transformar em
uma cracolândia, mas estão muito enganados. Estamos de olho em vocês. Eu,
por exemplo, tenho muito nojo. Vocês estão tomando o espaço dos idosos. E
além do mais existe um safado de nome Paulista, que não gosta da Polícia e
da Guarda Municipal. E por tudo está dando cobertura aos viciados do
Jaracarezinho que estão atormentando esse lazer. Estamos filmando o dia
todo. E para terminar, Paulista, tome cuidado com os amigos de farda. Some
desta praça.” (ANÔNIMO, 2015)

A informação, em tom de ameaça, de que os atos e ações de Paulista estariam
sendo filmados o dia inteiro, é emblemática e pode ser atribuída, adaptando as palavras
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de Jane Jacobs (2003), a uma ação dos chamados os “olhos que vigiam as calçadas” do
bairro de Copacabana. São esses olhos, travestidos de câmeras que registram e enviam
mensagens por meio de aparelhos celulares, a serem veiculadas nas mídias sociais ou
simplesmente encaminhadas e registradas para os representantes das associações de
moradores e agentes e agências ligadas à Prefeitura do Rio de Janeiro, que comandam
as atitudes da ordem pública e mobilizam as opiniões em território copacabanense.

Os nossos olheiros filmam e fotografam tudo o tempo inteiro.
Acompanhamos um grupo que está concentrado na Rua Sá Ferreira, por
exemplo, e sempre que eles ultrapassam os limites, mandamos a Guarda
Municipal para lá. Havia um entrevado que não saia da mesma rua de forma
alguma. Ia assistente social, Guarda Municipal, e nada. Dizia que tinha
direito de ficar ali, que conhecia a lei. O policial ficava se coçando para levar
ele, mas não podia. E os nossos olheiros filmando tudo. O homem só saiu
mesmo quando a erisipela levou ele desta vida. (DEPOIMENTO DE UM
MORADOR DE COPACABANA, 2015).
Certa vez, um de nossos olheiros enviou uma imagem de 15 pessoas
dormindo sobre uma cama tipo box. Recebi aquilo e logo encaminhei para a
Guarda Municipal, que enviou uma operação para o local. Mas a lei só
permite que a Comlurb retire esses itens, mesmo assim somente quando os
moradores de rua não estiverem por perto. Isso porque o Ministério Público
definiu que papelão e colchão são objetos pessoais e não podem ser levado
compulsoriamente. Liguei para um de nossos amigos na Comlurb e ele disse:
tem alguém no local? Se não tiver, posso levar. Conseguimos limpar o local.
Os moradores de rua voltaram, mas sem as tralhas. (DEPOIMENTO DE UM
REPRESENTANTE DE UMA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA
ZONA SUL)

Além de participar de reuniões das associações da Zona Sul, utilizei como
metodologia acompanhar, nas redes sociais, uma comunidade que alerta a população
local em relação a assaltos e roubos em solo copacabanense, recomendando mapas e
bússolas para transitar de forma mais segura pelo bairro. A maioria das postagens,
entretanto, está concentrada na publicação de vídeos, fotos e longos textos incitando a
expulsão dos indivíduos que vivem sobre as calçadas. Certa vez, a imagem de um
indivíduo dormindo, em plena luz do dia, sobre um colchão de casal em um trecho
movimentado da Rua Barata Ribeiro, provocou reações, com forte carga de
agressividade, de um volume significativo de seguidores. Em várias delas, os
frequentadores da página pediam a morte do morador de rua.
Jane Jacobs (2003), em seu estudo sobre a segurança e o uso das calçadas nas
grandes cidades, destaca que “é possível elevar, cada vez mais, as calçadas de um bairro
à condição de protagonistas ativas do drama urbano da civilização versus a barbárie”
(JACOBS, 2003, p.30). A denominação de barbárie, para Jacobs, está associada ao fato
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de que a ordem pública não é mantida pela polícia, mas, fundamentalmente, pela “rede
intrincada, quase inconsciente, de controles e padrões de comportamento espontâneos
presentes em meio ao próprio povo e por ele aplicados” (JACOBS, 2003, p. 32). No
contexto de Copacabana, a rede a que Jacobs se refere pode ser interpretada como parte
de uma batalha de direitos pela legitimidade da ocupação das calçadas que compõem o
território do bairro. Nesse cenário, o próprio campo estatal opera por meio de seus
agentes e agências, muitas vezes articulado a outros agentes sociais que atuam com a
população de rua de forma a retirá-la do espaço público. Essa retirada pode ocorrer de
modo compulsório em algumas situações, utilizando dispositivos de poder para a
limpeza dos espaços sob as marquises.
Fernando tem plena noção de que sua presença, assim como a dos demais
integrantes de seu grupo, é indesejada pela maior parte dos moradores de Copacabana.
Durante o dia, revelou, é mais fácil manter-se seguro, pois, com os bicos que costuma
fazer para os barraqueiros, consegue encobrir sua situação de rua misturando-se aos
demais garçons de areia. À noite, porém, afirmou ter sofrido inúmeras agressões, além
de ter sido levado à força para abrigos.
Nos períodos de festas de fim de ano é sempre pior. Quando chegou perto da
Copa do Mundo, vi muitos dos meus amigos de rua desaparecerem de
repente. Como conheço muita gente, consegui ficar. Batem muito em
Copacabana. O choque de ordem leva para lugares horríveis como o abrigo
de Antares, em Santa Cruz. Lá é um lugar terrível. Quando as Olimpíadas
chegarem, quero arranjar um trabalho para ir morar fora daqui.
(DEPOIMENTO DE FERNANDO, 2015)

Francisco, 29 anos, é capixaba, da cidade de Vitória, onde já vivia nas ruas e veio
morar no Rio de Janeiro em 2006. Chegou ao Rio de carona, fazendo baldeação até
desembarcar nas praias cariocas. Morou durante um bom tempo em Copacabana, mas
decidiu viver sobre as calçadas de Botafogo porque queria fugir do “choque de ordem”
da Prefeitura do Rio de Janeiro. “Em Botafogo também tem esse choque de ordem, mas
é bem menos. Lá eu me sinto em casa. Hoje só dou rolé em Copacabana e no Largo do
Machado para fazer uns ganhos, mas volto sempre para Botafogo”, enfatizou. O mesmo
movimento é realizado por Leonardo. Tive a oportunidade de conhecê-lo também
durante uma ação realizada pela Paróquia de Santa Cecília e Pio X, por ter ele a mesma
idade que meu filho mais velho, admito ter sido muito difícil, na condição de
pesquisadora, manter um diálogo com certo distanciamento e desprovido da intenção de
ajudá-lo de alguma forma. Aos 17 anos, Leonardo aparentava ter muito mais idade.
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Consumido pelas drogas – afirmou ser usuário de crack, tíner, maconha e cocaína -,
com fala arrastada e raciocínio lento, carregava uma imagem de total desesperança.
Contou que não sabia ler e escrever, não via a família havia muitos anos e morava em
frente à Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição, localizada na Praia de Botafogo.
Copacabana, para ele, é um local de “covardes”, pois havia apanhado muito durante as
noites que passou sobre as calçadas do bairro. “Botafogo é bem mais seguro. Ninguém
bate em você à noite. Em Copacabana eu só circulo durante o dia. Sofri muito lá”,
confidenciou. O carioca Pedro Francisco, que deixou o bairro de Bangu para morar nas
ruas da Zona Sul do Rio de Janeiro após ter se separado da companheira, compartilha a
mesma opinião de Francisco e Leonardo. Botafogo, a seu ver, acolhe melhor as pessoas
que Copacabana, lugar onde viveu por pouco mais de um ano.
No Rio de Janeiro, de acordo com Sarah Escorel (2000), o número de pessoas
vivendo nas ruas cresceu drasticamente no final da década de 80. “O coitado isolado foi
substituído por grupos, familiares ou não, de adultos, crianças, adolescentes ou mistos.
Sua presença tornou-se assustadora” (ESCOREL, 2000, p. 238). Diante de um cenário
de insegurança que passou a preponderar nesse período, ela ressalta que a questão da
população de rua passou a ser uma ameaça social. Em se tratando de um país de
fronteiras abertas como o Brasil, a situação é ainda mais alarmante. De acordo com
levantamento realizado pela Pastoral Arquidiocesana da População de Rua, ligada à
Arquidiocese do Rio de Janeiro, grandes eventos como a Copa do Mundo deixaram
tristes legados, como a chegada de dezenas de estrangeiros que passaram a fazer das
ruas do Rio de Janeiro, especialmente da Zona Sul, o seu lar.
No Censo População de Rua 20135, a Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da
SMDS indicava a existência de 279 pessoas vivendo nas ruas de Copacabana, número
contestado por instituições ligadas ao tema, que afirmam ser maior esse contingente.
Desse total, informa o levantamento, 80% eram homens, 69% estavam nas ruas há
maisde um ano nessa situação no bairro e 45% vieram de outros municípios ou estados.
Em fevereiro de 2015, uma notícia veiculada no jornal O Globo, tendo como fonte um

__________________________
5

O Censo População de Rua 2013, realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, está

disponível em : http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4576565/4118206/PesquisaCenso.pdf
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novo estudo realizado pelo órgão municipal, informava que 58% dos indivíduos
abordados nas ruas da região eram oriundos de outras cidades, estados e até países. Em
meados de 2014, segundo a própria fonte, o quadro era outro: 65% eram da própria
cidade e 35% vieram de outros lugares. Em março de 2015, diante das dificuldades de
se obter o documento oficial com as últimas estatísticas acerca do tema, consegui um
importante dado, fornecido por um dos representantes das associações de bairro da Zona
Sul, o qual teve acesso aos números apurados pela SMDS: nos meses de janeiro e
fevereiro de 2015, o volume de pessoas vivendo sobre as calçadas de Copacabana
chegava a 800 indivíduos.
Como já mencionado, as estatísticas relacionadas à população de rua fazem parte de
um mundo escorregadio, inexato, misterioso, que não pode ser dimensionado com a
precisão que merece em função de sua complexidade e importância. Um mundo assim
como ela: andarilho, metamórfico, difícil de agarrar com as mãos. Sarah Escorel (2000)
ressalta que ninguém sabe quantas pessoas vivem nas ruas da Cidade do Rio de Janeiro.
Essas pessoas, segundo ela, não são recenseadas pelo IBGE, não entram nas estatísticas
e tampouco são levadas em consideração no planejamento de programas sociais.

O número não é fixo, pois a população de rua flutua ao longo do ano,
durante os períodos do dia e durante os dias da semana. Alguns pernoitam na
rua em dias de semana (trabalhadores empregados sem dinheiro para a
condução), outros vêm para as ruas somente nos finais de semana (mulheres
com filhos que pedem esmola nas cercanias das praias da Zona Sul da
cidade). (ESCOREL, 2000, p.155)

Nas ruas, as fronteiras sociais não são retratadas apenas pelo esforço contínuo
para a remoção desta população. Também podem ser traduzidas pelo movimento
cotidiano de passar pelas pessoas que estão dormindo sob as calçadas, enroladas em
cobertores, deitadas sobre papelões ou simplesmente sentadas pedindo esmolas sem
notá-las. Nas palavras de Simmel (1902), é possível interpretar tal conduta como um
dos elementos que compõem o que o autor denomina de caráter blasé, o qual estimula a
atuação nervosa dos indivíduos nas grandes cidades, levando-os “à indiferença, uma
leve aversão, uma estranheza e repulsa mútuas. (SIMMEL, 1902, p.583)
Uma pequena parcela dos habitantes locais, porém, especialmente a população
idosa, se solidariza com a vida precária das ruas e fornece recursos para a sua
sobrevivência. A transposição dos muros sociais é um ato corajoso e, a partir dos dados
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colhidos para esta pesquisa, posso dizer que, muitos vezes, está relacionado ao
reconhecimento de um sentimento mútuo de solidão e abandono. “Ajudar para ser
emocionalmente ajudado”, afirmou Catarina, uma idosa, de 75 anos, que vive no
mesmo prédio onde habito. Várias vezes a vi levando comida para Sérgio Wanderley.
De manhã, café e pão com manteiga; à noite, sopa com carne e legumes. Como retorno,
um largo sorriso e uma boa conversa. Catarina faz parte de um grupo que, em função do
perfil demográfico de Copacabana, faz com que o Rio de Janeiro seja a capital com o
maior número de pessoas idosas no país, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatísticas (IBGE).
Também idosa e com certa dificuldade de locomoção, Zenita sobreviveu em
Copacabana com a ajuda de pessoas como Catarina. Ao longo dos mais de 30 anos que
viveu sobre as marquises, em um caminho sem volta para as condições de trabalhadora
e detentora de uma casa de concreto e tijolo para morar, ela sentiu na pele o toque da
solidariedade e o da exclusão. Muitas vezes, contou, seus colchões, papelões e outros
pertences foram retirados dos locais onde ela dormia. Da mesma forma, foi removida
compulsoriamente para abrigos em diversas ocasiões. Um mês após a exibição da
reportagem mencionada no início deste capítulo, Zenita foi acolhida compulsoriamente,
por meio de uma determinação do Ministério Público Estadual, e levada para o Abrigo
Cristo Redentor, em Bonsucesso, como detalharei no terceiro capítulo desta dissertação.
Ali, em dezembro de 2013, era encerrada a sua trajetória como errante em solo
copacabanense. Sem que ela imaginasse, seu mapa de vida, o qual sempre contemplou
longas caminhadas pela sobrevivência diária, estaria circunscrito a um local de onde ela
jamais poderia sair.
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Capítulo II
A mão que ampara: o fazer das redes de sobrevivência nas ruas
Bebida é água, comida é pasto. Você tem fome de quê? Você tem sede de
quê? (TITÃS)

Na esperança de tentar corrigir o acentuado desvio de coluna que a levava a
andar pelas ruas de Copacabana sempre apoiada em uma bengala, Zenita realizava,
havia dois meses, exercícios de alongamento três vezes por semana nos aparelhos de
ginástica instalados no espaço da Academia Carioca de Saúde6 da Unidade de Pronto
Atendimento (UPA), localizada ao lado da Estação do metrô na rua Siqueira
Campos. Dedicada, preocupava-se em compreender, com exatidão, os detalhes e
propósitos de cada exercício para o fortalecimento da musculatura e da melhoria de
sua capacidade aeróbica. Em um de nossos encontros, durante o período em que eu
captava imagens da então moradora de rua para o meu filme curta-documentário, em
2012, tive a oportunidade de acompanhar parte de uma “aula”.
Após a sessão, Zenita fez questão de demonstrar seus progressos, ao deixar a
bengala de madeira de lado e caminhar em minha direção, com largo sorriso no rosto
e um certo esforço para manter as costas eretas. “Olha só como já estou melhorando.
Faço tudo direitinho para voltar a andar sem a bengala”, disse, com entusiasmo.

Ainda nem completei todos os exercícios, mas já consigo tomar banho solta
no banheiro. O professor me ajuda muito. Também fico mais de uma hora em
pé, sempre precisar do meu pedaço de pau. Ele é um doce de pessoa. É só
você chegar perto dele para sentir. Com ele aqui eu fico muito animada com
a minha malhação. Eu tinha corpo de miss, cintura fina e tudo mais. Mas me
levaram para fazer uma cirurgia e acabaram comigo. Colocaram um aparelho
de ferro que me machucou e me deixou paralisada. Acho que tinham inveja
do meu corpo. Mas, fazer o quê? Não é problema meu, se o meu corpo era
bonito. Agora eu estou tentando consertar. Com fé em Deus, vou ficar boa
logo. (DEPOIMENTO DE ZENITA, 2012).

_____________________
6 Criada em 2009 pela Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, o programa Academia Carioca
da Saúde nasceu com o objetivo de atuar na área de prevenção de doenças, por meio da inserção da
prática de atividades físicas nas chamadas Unidades Básicas de Saúde. Informações disponíveis em:
http://www.rio.rj.gov.br/web/sms/academia-carioca
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Enquanto Zenita relatava sua rotina de exercícios na Academia Carioca, a qual já
durava dois meses, André, o professor de educação física, aproximou-se de mim e do
operador de câmera que me acompanhava. De modo carinhoso, descreveu a aluna
como uma pessoa disciplinada e muito esforçada. Em seguida, iniciou um discurso a
respeito das supostas benfeitorias da Prefeitura do Rio de Janeiro em relação às ações
voltadas à prevenção de doenças. Agradeci as suas informações, gentilmente, e pedi
que ele apenas narrasse fatos sobre o seu relacionamento com Zenita, pois o filme
abordava a trajetória da negra maranhense nas ruas de Copacabana, sem qualquer
viés político ou partidário. E assim ele o fez.
O ingresso de Zenita nas atividades da Academia Carioca só foi possível graças
ao consentimento de André, à época, um dos muitos professores contratados pela
Prefeitura do Rio de Janeiro para atuar no programa. Responsável pelas aulas
ministradas no turno da tarde, na UPA de Copacabana, o profissional foi cativado
pela índia maranhense quando, certo dia, com as mãos sobre a grade do espaço onde
estão instalados os equipamentos, ela acompanhou uma de suas aulas. Enquanto o
operador de câmera conversava com Zenita, André me contou, reservadamente,
sobre a forma como concedeu o acesso da idosa, que circulava sem os documentos
pessoais e não tinha casa para morar, a esta ação de saúde preventiva promovida,
segundo definição do próprio município, para atender uma população comunitária e
multissetorial. Sem cadastro neste programa ou em qualquer outro ligado às unidades
básicas de saúde que atendem o público de Copacabana, Zenita não era elegível para
quaisquer tipos de ação capitaneada pelo Poder Público em relação à prevenção de
doenças. Ela, na verdade, praticamente não existia. Mas, mesmo assim, André abriu
o portão de seu espaço de trabalho para que a moradora de rua pudesse ocupar um
lugar do lado de dentro das grades.

Costumo dizer à Zenita que ela vem fazer três coisas na Academia Carioca:
almoçar, dormir e se exercitar. Sempre senti compaixão por ela. Quando eu
não estou atendendo alunos, deixo ela sentar na minha cadeira para comer. É
melhor do que comer sobre as calçadas. Também deixo ela cochilar, pois
vive cansada. Deve ser muito difícil para ela tentar dormir à noite, com tantos
perigos nas ruas. Aqui elae evoluiu absurdamente. É muito dedicada. Brinco
que ela já está tão bem que pode desfilar na Marquês de Sapucaí.
(DEPOIMENTO DE ANDRÉ PARA O FILME “CASA DE ZENITA”,
2012)
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A proposta desse capítulo é analisar, por meio do recorte da trajetória de Zenita e
de outros indivíduos que vivem sobre as calçadas, como são formadas as redes de
sobrevivência nas ruas. Na primeira parte, reflito acerca da eventual presença de agentes,
como o professor de educação física André, e de agências estatais, como parte dessas
redes, problematizando se sua atuação garante a sobrevivência dessa população. A linha
de raciocínio aqui produzida leva em conta a importância das redes para um grupo que
sofre em função da vulnerabilização dos vínculos familiares, o afastamento dos contatos,
o isolamento social e a solidão que acabam por expulsar o indivíduo da própria ideia de
humanidade. (ARENDT apud ESCOREL, 2000)
No segundo trecho, apresento uma cartografia das redes de sobrevivência nas ruas,
mostrando como os aparelhos estatais voltados para este fim estão localizados
estrategicamente distantes de áreas de grande concentração de indivíduos que vivem nas
ruas, tomando como exemplo o bairro de Copacabana. Ainda nessa sessão da dissertação,
exponho, por meio dos depoimentos de indivíduos ouvidos durante o trabalho de campo,
como a atuação destas agências ligadas ao campo estatal podem produzir experiências
negativas para quem habita as calçadas do Rio de Janeiro. Adicionalmente, abordo a
atuação de outras redes, formais e informais, ligadas ou não a instituições religiosas, sob
a ótica de sua coexistência com as ações do estado e, muitas vezes, de suas operações de
forma integrada com o campo estatal.
E, por fim, na última parte deste capítulo que aborda as dinâmicas das redes de
sobrevivência nas ruas, analiso o movimento do Estado, por meio de seus agentes e
agências, no interior dessas redes. Parto do entendimento de que, em cenários de
vulnerabilidade social como o que envolve a população em situação de rua, o campo
estatal encontra-se entrelaçado nas práticas urbanas e nas redes sociais, muitas vezes
atuando por meio de dispositivos que colaboram para o não cumprimento de leis,
missões, normas e regras geradas pela própria engrenagem social a qual deveria
representar e defender.
As estratégias e mecanismos de construção e manutenção de vínculos executadas
por Zenita e outros indivíduos em situação de rua mencionados nesta dissertação
constituem parte da dinâmica das redes de sobrevivência. Para melhor compreensão do
funcionamento desta engrenagem, é necessário identificar e reconhecer, acionando a
terminologia proposta por Granovetter (1973), os laços fortes (strong ties) e fracos (weak
ties) estabelecidos entre os atores sociais diversos nela inseridos e que atuam de maneiras
distintas, mas complementares. Nesse sentido, a eventual presença de agentes e agências
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estatais como parte desses atores, pode, por um lado, garantir a sobrevivência dessa
população e, por outro, a sua retirada das ruas. Nos termos de Granovetter (1973) a
maioria das noções intuitivas da "força" de um laço interpesssoal deve ser satisfeita pela
seguinte definição: a força de um laço é uma combinação da quantidade de tempo, a
intensidade emocional, a intimidade (confidência mútua) e os serviços recíprocos que o
caracterizam. Para o autor (1973), laços fracos com meros conhecidos, embora
superficiais, alargam as redes com diferentes contatos, permitindo sair do círculo restrito
dos laços fortes, possibilitando ao ator acessar diferentes fluxos de informações e
recursos. Em relação “à dinâmica entre pessoas e organizações, os nós das redes sociais
representam simultaneamente indivíduos e grupos/organizações, tanto conceitualmente
quanto tecnicamente”. (BREIGER, apud GRANOVETTER, 1973)
Partindo da linha de raciocínio de Granovetter e, levando-se em consideração a
trajetória de Zenita nas ruas de Copacabana, pode-se afirmar que ela sabia conduzir, com
maestria, o circuito relacional amplo que criou, de forma a “gerir” bem, pelo menos, duas
das três noções intuitivas da força dos laços interpessoais destacadas pelo autor: a
intensidade emocional e o grau de intimidade construída. Além de seu laço com o
professor André, a relação da ex-moradora de rua com o fotógrafo Robson também
endossa esta constatação. No rol dos muitos “anjos” que surgiram em seu caminho,
mencionados por Zenita ao longo de nosso período de convivência, no qual ela incluía a
mim e o meu marido, Robson era o que mais ganhava espaço em suas falas. Quando
iniciei as gravações para o meu filme, ela já carregava, no pescoço, um cartão de visitas
com todos os contatos do amigo. Ao pedir que eu anotasse o telefone e o e-mail pessoal
de seu protetor, ambas jamais poderíamos imaginar que, quase cinco meses depois, seria
esta a informação preciosa que me levaria, após exaustivo processo de busca, a localizar
o seu paradeiro no Abrigo Redentor, como discuto no próximo capítulo. Mais adiante, ela
mesma contou que os seus documentos pessoais estavam guardados no apartamento de
Robson, juntamente com outros pertencentes. Com esta atitude, Zenita tornou o fotógrafo
uma espécie de ponte para a sua ligação com as redes formais de sobrevivência. Ao ser o
guardião dos papéis oficiais que confirmavam a existência dela como cidadã e, por conta
disso, com direito a usufruir dos serviços providos pelo estado, Robson, de certo modo,
assumia o papel de cuidador dos laços que Zenita mantinha com a sua cidadania.
Por estas e outras razões, algumas das quais cito nesta dissertação, Zenita falava
com certo orgulho da intimidade construída com alguém a quem ela tanto admirava.
“Tenho roupas, panos de cabeça e muita coisa na casa do Robson. Até uma bolsa preta de
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rodinhas novinha eu deixei lá. Está tudo no estúdio dele, onde ele guarda o computador e
as máquinas de tirar retrato. Tudinho lá”, gostava de enfatizar a então moradora de rua.
Robson, um fotógrafo free lancer, produziu inúmeras imagens de Zenita nas ruas de
Copacabana, as quais publicou em sua página na internet, nas mídias sociais, inserindo
legendas nas quais descrevia Zenita como sua “avó espiritual”. Proprietário de um
automóvel Fusca, transportou a índia maranhense por vários cantos da cidade, seja para
as sessões fotográficas ou para levá-la a consultas e outros atendimentos médicos.
Também, de acordo com Zenita, era ele quem a ajudava quando havia necessidade, por
algum motivo, de recorrer a um advogado ou mesmo a políticos com linhas de atuação
mais voltadas para a defesa das minorias. Em certa ocasião, quando buscava imagens de
Zenita na internet para compor as cenas de meu filme, encontrei uma foto, produzida por
Robson, especificamente para a página eletrônica de um desses candidatos, eleito
deputado federal pelo Rio de Janeiro, com larga experiência em programas televisivos.
Com ar de sofrimento, Zenita aparecia sentada sobre um papelão, com uma placa
pendurada no pescoço, expondo os seguintes dizeres: “Sou trabalhadora e perdi tudo o
que tenho. Não tenho onde morar. Me ajude, por favor”. Ao abordar o assunto com ela,
em um de nossos encontros, ouvi da personagem central deste trabalho um comentário
carregado de grande contentamento por ter sido fotografada e ter aparecido na internet.
Certamente, Robson, ao final de seu trabalho, mostrou o resultado à amiga.
Pode-se dizer, ainda, seguindo o rastro de reflexões de Granovetter (1973), que
Robson migrou da posição de mero conhecido que se configurava como um laço fraco,
cresceu significativamente em termos de intimidade com Zenita e tornou-se uma
importante conexão da ex-moradora de rua com outros contatos, fluxos de informações
e recursos, sobretudo os que se apresentavam como essenciais para a sua sobrevivência.
Foi ele também quem, segundo Zenita, pouco antes de nos conhecermos, conseguiu, por
meio de seus contatos pessoais, um quarto para ela viver, dividindo espaço com outra
idosa, em uma área da cidade distante de Copacabana. Sobre essa experiência, ela não
teceu comentários muito positivos. Ao me relatar o episódio, a moradora de rua passoume a impressão de ter projetado no amigo uma certa imagem e sentimento que
poderiam, de algum modo, ser interpretados pela maranhense como algo além de uma
relação de amizade:

A casa era de uma senhora estranha. Ela não queria que eu mexesse em nada
dela. Eu queria mesmo era ter a minha casa, com todas as minhas coisinhas
direitinho. Não quero morar assim com outra pessoa, não. Falei com o
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Robson que queria ir embora, e fui mesmo. Como foi a namorada dele que
conseguiu essa casa pra mim, tenho certeza de que é porque ela tinha ciúmes
de mim com o Robson. Eu já disse que é para ele tomar cuidado com ela.
(DEPOIMENTO DE ZENITA PARA O FILME CASA DE ZENITA, 2012)

Nunca conheci Robson pessoalmente. Meu único contato com ele foi por e-mail. O
perfil que construí do fotógrafo e que aqui relato foi concebido a partir da narrativa de
Zenita em várias de nossos encontros, em Copacabana. Ela dizia que sempre falava a meu
respeito para Robson, informando sobre as nossas conversas e a alegria por estar me
ajudando a fazer um filme sobre a sua vida. Queria muito um encontro dos amigos, dizia
ela, pois um “poderia ajudar o outro”. Era curiosa essa postura da minha amiga
maranhense, pois, algumas vezes, ela, de certa maneira, assumia o papel do laço que
conectaria os demais agentes de sua própria rede. Era a receptora e a benfeitora, ao
mesmo tempo. Fazer o bem era a sua missão, dizia ela. Religiosa, afirmava que só havia
autorizado que eu a filmasse por ter certeza de que seria produzido algo para “falar das
coisas de Deus”. E, acima, de tudo, por ser eu sua amiga, alguém que a queria bem. No
fundo, sempre tive em mente que eu, na verdade, havia sido escolhida por Zenita para
contar a sua trajetória. No dia em que gravamos a sua autorização para o uso de imagem
no vídeo, eu não tinha ideia do quanto aquele gesto representaria uma atitude de grande
generosidade por parte dela em relação aos meus projetos futuros relacionados à pesquisa
acadêmica.
Zenita possuía um magnetismo especial que parecia cooptar pessoas para a sua rede
de sobrevivência. Como já realcei em outros trechos desta dissertação, ela não se
reconhecia como uma moradora de rua, referindo-se sempre aos que viviam em situação
similar à sua como “eles” e não “nós”. Estava, sim, à sua maneira, mais integrada ao
mundo dos habitantes formais de Copacabana, ou dos que trabalhavam no bairro e
dirigiram-se às suas residências no fim do dia. Nesse aspecto, tomando emprestadas as
palavras de Gilberto Velho (1994) em um de seus estudos sobre as sociedades complexas,
é plausível afirmar que Zenita lidava, em seu cotidiano nas ruas, com duas vertentes
relacionais ou pontos de vista: o da unidade e o da diferenciação.

Como sabemos, não só o conflito, mas a troca, a aliança e a interação em
geral, constituem a própria vida social através da experiência, da produção e
do reconhecimento explícito de interesses e valores diferentes. O fenômeno
da negociação da realidade, que nem sempre se dá como processo consciente,
viabiliza-se através da linguagem no seu sentido mais amplo, solidária,
produzida e produtora da rede de significados, de que fala Geertz. (VELHO,
1994)
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O que pude perceber, no percurso da construção de nossa amizade, é que a figura
da negra franzina, com forte desvio na coluna, sentada sobre um papelão ou deslocandose com dificuldade pelas ruas despertava a compaixão e o senso de solidariedade nas
pessoas. Se, além da esmola, um transeunte dedicasse um pouco de seu tempo para
conversar com ela, certamente ficaria bem impressionado com o bom humor, a gentileza
e a forma bem articulada com que Zenita falava sobre coisas da vida. Se cultivasse um
laço, ainda que superficial, com a moradora de rua, teria condição de perceber como é
sensível e aguerrida ao mesmo tempo, conduta que, segundo já revelei na introdução
deste trabalho, partiu de uma decisão da maranhense, ainda bem jovem, de após perder
seu primeiro emprego na cidade, se assumir sozinha, sem depender de ninguém. Somado
a isso, penso que a fé cultivada por ela, a religiosidade e crença nos princípios da Bíblia,
instrumento que sempre a acompanhava dentro da bolsa de rodinhas ou das sacolas com
outros itens pessoais, ajudaram-na a manter-se firme e a entender a sua precária situação
de uma forma mais resignada.

Outro dia choveu muito em Copacabana, com trovões bem bravos. Tinha uma
menininha chorando perto de mim e a mãe passou a mão na cabeça para
tranquilizar ela. Outras pessoas estavam gritando, com medo. Eu, não. Dei
Glória a Deus. Era festa no céu. Não podemos ter medo da estar na rua. Nessas
horas é que temos contato direto com o nosso pai, que é Deus. Deus não está
nos colocando de castigo. Ele está chamando a atenção das pessoas. Quem não
entende essas coisas espirituais, se assusta com tudo. Eu digo para Deus que
está chegando a minha hora de partir, pois aqui nesta terra não há mais lugar
para mim. Aí eu peço para o Senhor me levar. E ele diz: calma, ainda não
chegou a sua vez. (DEPOIMENTO DE ZENITA PARA O FILME CASA DE
ZENITA, 2012)

Sempre interpretando a presença dos amigos em sua vida como uma providência
divina, Zenita dizia que Robson, meu marido e eu éramos ungidos de Deus. Mas havia
outros integrantes desse grupo, a quem ela constantemente se referia com muito carinho.
Um deles era Juarez, vendedor de frutas e pai de Isaac que, à época, era uma criança de
10 meses de vida, assim como a minha filha mais nova, Valentina. Ambos receberam o
mesmo presente de Zenita quando ainda eram bebês: um par de sapatinhos de crochê. “
Valentina e Isaac desceram do céu, em uma chuva de anjos que vieram viver na Terra”,
dizia ela. Diversas vezes, em nossas conversas, ela arranjava um jeito de comentar que o
seu desejo era ver os dois correndo e brincando juntos. A história do nascimento de Isaac,
após oito anos de tentativas infrutíferas de seus pais para que a mãe engravidasse, foi
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narrada por ela como se a sua presença na vida do casal tivesse sido fundamental para
que “Deus permitisse a chegada do filho tão esperado”.
Quando o Juarez e a mulher dele me conheceram na rua, o Senhor falou
com eles e disse que, finalmente, era a hora de o filho chegar. Eles não
eram casados de verdade. Foi naquele época que casaram no papel, na
igreja, diante de Deus. Na hora do Amém, Deus mostrou a minha imagem
para eles. Eles me viram em espírito, ali. Naquele momento, o Isaac já
estava se preparando para descer do céu, em forma de anjo. Eu sempre digo
a eles que não fui eu. Foi o espírito santo que me fez ajudar os dois.
(DEPOIMENTO DE ZENITA PARA O FILME CASA DE
ZENITA,2012)

Após uma tarde de gravações para o meu curta-documentário, decidimos
caminhar sobre as calçadas da Rua Siqueira Campos até o calçadão de Copacabana.
Ao passarmos em frente à banca de frutas de Juarez, ela fez questão de parar para me
apresentá-lo. “Olha, Juarez, essa é a Patricia, aquela moça do filme. É a mãe da
Valentina, a que vai ser amiguinha do Isaac”, disse Zenita, com muito entusiasmo. O
amigo, por sua vez, respondeu com um largo sorriso e um olhar de carinho pela
moradora de rua. A mim, afirmou que gostava muito dela, por seu uma pessoa
religiosa e de coração bom. “Não merecia estar nas ruas. Tem muita gente ruim que
tem dinheiro. Ela precisava ter uma casa”, ressaltou.

Gosto de fazer bem a quem me quer bem. Se me tratar bem, viro amiga. Sou
querida porque quero muito bem às pessoas também. Mas eu já fui muito
discriminada por tudo isso. Agora, com esse pau, aprendi a me defender.
Bato mesmo em quem quer me atacar, vou à delegacia e dou queixa. Outro
dia mesmo, quando deu um temporal danado aqui em Copacabana, eu
pensava que era vento, mas não era. Era um maluco que queria dormir
comigo. E eu já tava cochilando. Quando vi, ele já estava preparando o
papelão para deitar comigo. Ah, peguei o pedaço de pau e botei ele para
correr. Não tenho medo de nada. Apelo pra Jesus e ele me ajuda. Choro e
Jesus me ajuda, manda anjos para me ajudar. (DEPOIMENTO DE ZENITA
PARA O FILME CASA DE Zenita, 2012).

Sarah Escorel (2000) destaca que a dimensão da própria vida é o pano de fundo de
todos esses processos pelos quais passa a pessoa que vive nas ruas, uma vez que as
péssimas condições de existência e a proteção social ausente ou extremamente precária
revelam que a sobrevivência quase impossível é fruto de determinação pessoal. Nesse
quesito, Zenita possuía uma habilidade incomum de conectar pessoas de diferentes perfis
e origens, angariando sempre novos contatos para a sua rede de sobrevivência. Edu,
amigo de Juarez e vendedor ambulante que comercializava, juntamente com a
companheira, panos de prato e de chão, em frente à padaria onde, em 2012, trabalhava
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Sandoval - já mencionado na introdução – mora na favela do Chapéu Mangueira, no
Leme, e era um dos amigos de Zenita no bairro. Certa vez, no início de 2013, quando a
moradora de rua desapareceu das calçadas de Copacabana, fui até o seu local de trabalho
para perguntar se ele sabia do paradeiro da maranhense. Preocupado, disse temer que
Zenita estivesse morta, fato que ele lamentaria muito dado laço de afeto e a amizade
desenvolvido pelos dois.

Ela era muito brava. Não queria papo com ninguém. Mas, aos poucos, a
gente foi amaciando ela. Moro em um barraco com a minha família e não
tenho dinheiro, não. Mas eu e outras pessoas que gostam muito dela
estávamos juntando um dinheiro para conseguir alugar um barraquinho nos
Tabajaras para ela. Uma senhora idosa, com problemas para andar, sem
família, não pode ficar assim sozinha pelas ruas, não. Dá muita dó.
(DEPOIMENTO DE EDU PARA O FILME CASA DE ZENITA, 2013)

Muitas vezes essa determinação a que se refere Sarah Escorel demanda a criação
de estratégias mais elaboradas de sobrevivência em territórios com maior grau de
hostilidade. Márcia, Fernando, Janderson e Índio, ao decidirem viver em grupo nas ruas
de Copacabana, constituíram uma espécie de corrente de proteção lastreada não somente
no compartilhamento de comida e dinheiro, mas também de informações vitais para
evitar a prisão ou o acolhimento. Conforme já contei no primeiro capítulo desta
dissertação, tive a oportunidade de conhecer os quatro durante uma ação da Paróquia de
Santa Cecília e Pio X, em Botafogo, em setembro de 2015. À época, segundo também
já comentei, Fernando e Janderson ganhavam a vida como “garçons de areia”, ou seja,
ajudantes de barraqueiros. Por este trabalho, angariavam apenas a quantia que os seus
“empregadores” definissem. Muitas vezes, ao final do dia, não recebiam absolutamente
nada.

Quando tem sol, tem trabalho. No verão, consigo tirar R$ 250, R$ 300. Mas
quando o movimento está fraco, muitas vezes? trabalhamos e não recebemos
nada, pois os barraqueiros alegam que não tiveram lucro. Mas como é que a
gente vai comer assim? Então a gente tem que pedir nas ruas para comer.
(DEPOIMENTO DE FERNANDO, 2015)

A narrativa de Fernando me fez lembrar a frase repetida por Zenita, dois anos
antes de minha conversa com o morador de rua. Quando questionada sobre o seu modus
vivendi em Copacabana, ela não hesitava em afirmar que “vivia e trabalhava” no bairro,
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pois, a seu ver, estender o pano sobre as calçadas e colocar simples objetos à venda era,
sim, uma atividade que a alçava à condição de trabalhadora e não do que se
convencionou chamar de mendigo. A esse respeito, Sarah Escorel afirma que a
autorrepresentação de pessoas em situação de rua como trabalhadores está balizada em
oposição à representação dos outros que, no caso desta população, são mendigos e
ladrões.
Escorel (2000) enfatiza ainda que as atividades da maior parte da população de rua
têm a intermitência como característica principal. São tarefas que, segundo ela,
precisam ser buscadas diariamente: dependendo das circunstâncias, das solicitações ou
das oportunidades, o morador de rua pode estar guardando carros hoje, carregando e
descarregando caminhões de feira amanhã, encartando jornais ou catando lata.

Na própria identificação como trabalhadores revelam a permanência de
vínculos, ainda que simbólicos, com a esfera do trabalho. Assumem os
valores mais gerais da sociedade, que estabelecem o primado do trabalho
como modo legítimo e única via para uma vida autônoma. (ESCOREL, 2000,
p. 196)

Diante da necessidade de buscar formas de sobrevivência, seja por meio de
atividades como a de garçom de areia, guardador de carro ou mesmo pedindo
dinheiro aos transeuntes, a moradora de rua Márcia, então grávida, me disse que os
integrantes de seu grupo, incluindo Fernando, haviam escolhido dois lugares, em
uma mesma rua, para viver no bairro. Além de serem pontos melhores para angariar
recursos, disse, havia a necessidade de escapar de das operações de acolhimento.
Um deles era uma das calçadas da rua Miguel Lemos. O outro, já no calçadão, eram
os fundos do quiosque da Rede Globo, sobre a areia da praia. “Lá, o choque de
ordem passa menos vezes. Ou, quando chega na areia, a van que leva as pessoas para
as delegacias ou para os abrigos já está lotada. Aí eles passam direto por nós e não
fazem nada”, confidenciou.
Fernando que, conforme já mencionei, atuava como uma espécie de líder do
grupo, revelou que, a seu ver, para sobreviver nas ruas de Copacabana é preciso
mapear os locais e os horários que os profissionais responsáveis pelo acolhimento
circulam pelo bairro. E, mesmo assim, destacou, ainda é importante levar em
consideração a grande quantidade de denúncias por parte dos moradores que ficam
constantemente incomodados com a presença da população que habita as calçadas.
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Nós mapeamos os locais e os horários que eles passam. Por exemplo, só
podemos dormir atrás do quiosque após as 10h. Antes disso não dá. As
pessoas denunciam, pois há muito movimento no calçadão. Além do nosso
grupo, sempre fazemos amizades com outros companheiros de rua que nos
passam informações sobre as batidas das vans à noite. De dia, nem sempre
eles levam, mas, à noite, é só bronca, agressão. (DEPOIMENTO DE FABIO,
2015).

A fala de Fernando é complementada por outra informação relevante trazida
por Márcia sobre a composição da rede de sobrevivência do grupo. Ela também
compara o comportamento dos profissionais que trabalham nas operações de
abordagem e de acolhimento durante o dia e à noite, mas vai além:

Algumas pessoas são legais e avisam onde e quando a van vai passar durante
o dia e à noite. Nem sempre nos levam. Durante o dia, eles perguntam se
alguém quer ir para o abrigo. Se você diz que não quer, eles não levam,
respeitam a sua vontade. É assim que a gente também vai conseguindo
sobreviver. Sempre tem alguém que sente pena da gente. (DEPOIMENTO
DE MÁRCIA, 2015)

A referência de Márcia aos profissionais que atuam na abordagem nas ruas de
Copacabana,

durante

o

turno

diurno,

e

não

acolhem

esses

indivíduos

compulsoriamente traz uma questão legal embutida. Conforme será melhor detalhado
no Capítulo III, desde junho de 2012, um Termo da Ajustamento de Conduta (TAC)
assinado entre a Prefeitura do Rio de Janeiro e o Ministério Público proíbe que
adultos em situação de rua sejam retirados das calçadas sem que desejem, de fato, ir
para as casas de acolhimento. A narrativa do grupo ao qual Marcia pertencia, em
setembro de 2015, sinalizava, porém, que esta conduta era bem diferente à noite,
quando, segundo ela e os seus companheiros, somente criando uma estratégia é
possível evitar ser levado para esses locais.
A presença da gestante Márcia no grupo, de certo modo, favorecia, ainda que
poucas vezes, o sentimento de solidariedade e compaixão pelas suas condições de
vida e dos companheiros de rua. Ao contrário de Zenita, que preferia caminhar de
forma solitária, os integrantes do grupo de Márcia buscaram na formação de sua
“tribo”, o fortalecimento necessário para continuarem lutando pela sobrevivência.
Sobre a questão do isolamento e do agrupamento nas ruas, Sarah Escorel (2000)
escreveu :

A condição de isolamento pode significar tanto não ter qualquer lugar que
possa ser chamado de seu quanto ter um lugar que é apenas só seu. Não ter
um lugar no mundo caracteriza a solidão da condição de exclusão social. A
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constituição de grupos não interrompe uma trajetória de isolamento e solidão,
a menos que se consiga uma organização, uma vinculação a uma unidade de
pertencimento e o estabelecimento de referências identitárias. Mesmo que
essas referências sejam de identidades efêmeras e transversais (policulturais)
que integram os indivíduos nas “tribos”, mosaicos e constelações da pósmodernidade. (ESCOREL, 2000, p. 166)

Se trabalhasse nas ruas de Copacabana, certamente o ex-guarda municipal
Roberto teria grandes chances de encontrar Márcia e seu grupo atrás de um dos
quiosques no calçadão. Provavelmente, em função de seu perfil, entraria na lista de
profissionais mencionados pela moradora de rua que “são legais” e “sentem pena”
de pessoas em situação como a dela. A história de Roberto, segundo suas próprias
palavras, pode ser considerada trágica e engraçada ao mesmo tempo. O exfuncionário da Prefeitura Municipal de Itaguaí realizava um trabalho diário com
usuários de drogas que viviam nas ruas, aos quais orientava e auxiliava na
reabilitação, em parceria com outros agentes do Estado na área social. O desespero e
a revolta trazidos pelo falecimento de sua filha o levaram a ser afastado de suas
funções e a perder tudo o que possuía, inclusive o lar. O resultado é que Roberto
passou a viver sob as marquises.

Perdi a mina filha, perdi tudo e hoje em dia estou albergado junto com as
pessoas que não têm onde morar e que eu encontrava nas ruas quando atuava
como guarda municipal. Minha vida virou do avesso. Troquei de lado. Só que
eu fui apoiado por pessoas maravilhosas, que hoje são parte fundamental da
minha vida. Mesmo sem a minha farda eu continuo indo para a praça onde
eles ficam eu me preocupo com eles. Algumas pessoas me perguntam por
que eu me preocupo com os que vivem nas ruas e são usuários de drogas.
Como não me preocupar? Eu sou igual a eles. Só não sou usuário de drogas.
Sou usuário da vida, dos albergues. Me tornei uma pessoa sem abrigo como
eles. O sistema não deixa que salvemos o mundo. Cada um precisa ter
consciência de que é necessário mudar a vida de verdade. Cada um tem o seu
processo de vida. (DEPOIMENTO DE ROBERTO, 2015)

Conheci Roberto durante uma das reuniões do Fórum Permanente da População
Adulta em Situação de Rua, no Rio de Janeiro, em outubro de 2015, quando
realizava o meu trabalho de campo. Sua apresentação diante da plateia formada por
assistentes sociais, funcionários da área de saúde, psicólogos e representantes de
movimentos ligados a este segmento social, comoveu a todos. Amparado por um
grupo de profissionais que atua no Centro Pop de Itaguaí, aos quais se referiu como
“parte fundamental de sua vida”, o ex-guarda municipal, que antes exercia o papel de
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integrante de redes de sobrevivência de pessoas que viviam sob as marquises de
Itaguaí, passou a depender desta corrente para garantir a sua própria existência.
Mesmo após perder sua fonte de renda e, por consequência, ter sido obrigada a
viver sobre as calçadas, Zenita afirmava que jamais deixou de ter vontade de seguir
em frente na difícil jornada pela sobrevivência nas ruas. Essa obstinação pode ser
traduzida no exercício, por muito tempo diário, de cultivar relações de amizade ou
abrir novas frentes de relacionamento com distintas pessoas, habitantes de casas de
concreto e tijolo, que circulavam ou viviam nas ruas de Copacabana. Mas se essa
característica pessoal foi fundamental na dinâmica que a maranhense criou para
manter-se no território que considerava a sua casa, tentando, diariamente, esquivar-se
das operações de acolhida para os abrigos ligados ao campo estatal, há quem precise
desse elo permanente com agentes e agências para a constituição de sua rede de
sobrevivência.
Assim como Roberto, tive a oportunidade de conhecer Itamilson durante a
mesma sessão do Fórum Permanente da População Adulta em Situação de Rua da
qual participei. Era alguém com grande magnetismo também, a exemplo de Zenita,
mas com uma característica distinta. Itamilson era um poeta. Conforme foi observado
por uma das assistentes sociais que o acompanhava naquele dia e o conhecia havia
muitos anos, o morador de rua era alguém que gostava muito de se envolver com as
atividades do Centro Pop de Itaguaí. A preferida, comentou, era a biblioteca. “Ele
gosta muito de ler e de assistir filmes. Montamos uma biblioteca no centro e ele não
sai de lá. Fica lá, quietinho, lendo e assistindo filme. Depois sempre pega um pedaço
de papel, uma caneta e vai escrever”. Naquele dia, ao saber que participaria da
reunião, Itamilson preparou um texto especialmente para apresentar aos muitos
integrantes de redes formais de sobrevivência de quem vive nas ruas do Rio de
Janeiro. Em voz alta, ele leu o que parecia ser o desabafo de quem buscava o respeito
como cidadão:

Meu nome é Itamilson Machado.
Mas hoje eu só quero usar o machado.
Para cortar todo o tipo de preconceito contra a minha população.
População que tem nome : rua
Que mora na rua.
Que vive na rua, que momentaneamente não é minha, mas poderá ser de
qualquer um, inclusive sua.
Cortar barreiras que impedem de nos ver, de nos enxergar.
Eu vou usar apenas meu machado, pois o Itamilson poucos conhecem.
Ele é apenas uma estatística, um número.
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Meu machado todos terão de ver.
Ele é forte, tem direito, poder.
Meu machado não é de violência, como muitos, infelizmente, pensam.
Esta é só uma forma de dizer: estamos aqui.
Temos direitos...
Respeitem a lei
Que lei?
7054. Chegou a nossa vez. 7

Os mapas e bússolas que conduzem à sobrevivência

Foi Robson quem, com o seu Fusca, levou Zenita pela primeira vez para receber
cuidados médicos em uma unidade pública de saúde, em Rio das Pedras, a 36,7
quilômetros de Copacabana. Lá ela iniciou um tratamento para catarata, doença que já
estava afetando a sua visão havia algum tempo. A partir dos contatos do amigo no local,
Zenita pode usufruir de um serviço prestado pelo Estado que, por sua condição social e,
pelo fato de andar sem os documentos de identificação, tinha dificuldade em acessar.
Certo dia, encontrei Zenita sentada sobre a calçada da Rua Nossa Senhora de
Copacabana com a Rua Paula Freitas, e parei brevemente para uma conversa. Ela estava
cansada, pois havia acabado de retornar de Rio das Pedras, onde passou todo o dia
praticamente todo o dia em busca do profissional que a havia atendido quando, então,
circulou acompanhada do amigo Robson. Daquela vez, contou, tentou seguir o mesmo
caminho trilhado ao lado do mais importante integrante de sua rede informal de
sobrevivência, mas não conseguiu. Segundo ela, as portas se fecharam. Ninguém sabia
informar o paradeiro do médico e sequer indicar outra pessoa que pudesse ajudá-la a
sanar o seu problema. “Sem o Robson, ficou difícil. Só ele mesmo para falar com o
médico que me
atendeu. Fiquei o dia inteirinho andando para lá e para cá e não consegui nada. É longe.
Demora muito a chegar, mas como aprendi o caminho, não queria dar trabalho.
Também estou tentando falar com o Robson e não consigo”, narrou ela, que, à época,
estava sentindo incômodos relacionados ao seu problema de visão.

__________________________
7 A Lei de número 7.054 instituiu a Política Nacional para a População em Situação de Rua e seu Comitê Intersetorial de
Acompanhamento e Monitoramento. Maiores detalhes a respeito deste normativo serão fornecidos no capítulo III desta dissertação.
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O morador de rua Sérgio Wanderley, por sua vez, desenvolveu sua própria
estratégiapara cuidar de uma doença na pele que, no início de 2015, já tomava boa parte
de suas pernas. Durante um bom tempo, ao longo do trabalho de campo, tive a
oportunidade de encontrá-lo, quase diariamente, em um trecho da Rua Tonelero, bem
próximo ao local onde moro. Em março de 2015, ele ficou desaparecido por vários dias.
Suspeitei que tivesse retornado para a casa de sua família, em Niterói, ou estivesse em
algum abrigo público. Quando, finalmente, nos reencontramos no local habitual,
perguntei sobre o que havia ocorrido e ouvi a seguinte explicação:
Descobri que, seu eu aceitar ir para o abrigo de Antares, quando o pessoal da
Prefeitura passar por aqui, terei direito a tratamento médico lá. Mas, para
isso, eu tenho que ficar alguns dias no abrigo. Se eu voltar pra a rua, não
posso ficar mais de três dias aqui. Tenho que retornar, pois senão perco o
direito ao tratamento. Então eu vou fazendo assim até ficar bom da minha
doença. Lá é tudo organizado, os médicos são bons. Estou sendo muito bem
tratado. (DEPOIMENTO DE SÉRGIO WANDERLEY, 2015)

Fernando, por seu turno, busca o atendimento médico por meio de outro tipo de
rede formal, especialmente a composta por instituições filantrópicas e religiosas, que
também, em muitas ocasiões, operam de forma articulada com o campo estatal. As
ações dessas redes envolvem frentes de atuação como a distribuição de comida e roupas,
o acesso a serviços básicos de saúde, corte de cabelo e barba, banho, além de apoio para
a emissão de documentos. “Vou onde está a comida, onde tem lugar para tomar banho,
pra tratar de alguma doença ou me distrair um pouco. Ando o que tiver que andar para
conseguir chegar lá”, afirmou, completando que seu grupo sempre o segue nestas
peregrinações.
Conheci o morador de rua Fernando e seus amigos em uma manhã de sábado,
quando, na Paróquia de Santa Cecília e Pio X, foi estruturado um grande aparato para
atender a população que vive nas ruas, em evento já mencionado. Em formato de
mutirão, é organizado uma ou duas vezes por ano, mas o atendimento a este grupo
social, que conta com doações e tentativas para arranjar trabalho e meios para que
pessoas de outros estados e países retornem para o seu lar, é permanente. Os
preparativos para a ação da qual participei começaram meses antes da data marcada,
com reuniõesperiódicas com todos os voluntários que participaram das várias e
complementares etapas de atendimento ao público a qual se destinava. No dia agendado,
os participantes iniciaram o circuito com a missa, passaram pelo cadastro, etapa na qual
atuei, receberam roupas e calçados, tomaram banho, cortaram o cabelo, fizeram a barba,
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foram contemplados com o atendimento médico e, os que não possuíam documentos,
tiveram a possibilidade de receber o encaminhamento para a emissão de uma nova via.
As etapas foram concluído com a refeição tão esperada pela maioria. Em um grande
refeitório, eles recebem farta comida, acompanhada de bebidas e sobremesa. Para as
crianças, havia um pequeno espaço, com alguns brinquedos e jogos.
Ao longo de quase um ano tive a oportunidade de participar de várias ações
voltadas para a população que vive nas ruas, sendo que na maioria atuei como
voluntária na área de cadastro. Em termos metodológicos, decidi relatar, nesta
dissertação, apenas duas delas, pois, em ambas, foi possível avançar um pouco mais em
relação às conversas com os personagens apresentados. Assim, além do trabalho
mencionado pela Paróquia de Santa Cecília e Pio X, abordarei a experiência que tive
durante o mutirão realizado pela Arquidiocese do Rio de Janeiro, durante o feriado de
1º.de maio de 2015, nas dependências de uma escola municipal localizada na parte de
trás na Catedral. Ali, o circuito também abrangia as etapas do cadastro, do acesso a
roupas e calçados, do corte de barba, cabelo e o banho de chuveiro. O público presente
também foi contemplado com uma peça de teatro com viés religioso, capoeira e roda de
samba.
O mutirão realizado pela Arquidiocese do Rio de Janeiro não havia contou com a
parceria da entidade estatal que cuidaria da emissão de nova via de documentos
pessoais, um dos serviços mais procurados por quem necessita desse tipo de ação para
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resgatar a sua condição de cidadão. Entretanto, da parte do campo estatal, esteve
presente o Consultório na Rua (melhor detalhado no próximo capítulo), com um
trabalho voltado para a higiene bucal, verificação de pressão e atendimento aos que
necessitavam de maior atenção médica. Somente no Centro do Rio, à época, o serviço
atendia a mais de 2.500 pessoas, uma parte expressiva portadora de hanseníase e
tuberculose, que viviam sob as marquises. Um dos médicos que prestava atendimento
ao público do mutirão explicou que um dos maiores desafios desse trabalho é a adesão
dos indivíduos que vivem nas ruas ao tratamento de saúde. “Só assim podemos vincular
esses indivíduos às unidades de saúde. Esse é um grupo itinerante, mas algumas pessoas
conseguem criar uma vinculação com o território”, elucidou.
Assim como o Consultório na Rua, a maior parte das frentes de trabalho realizadas
por redes formais e informais de sobrevivência no Rio de Janeiro está concentrada no
Centro do Rio, de acordo com levantamento realizado ao longo da pesquisa. Na Zona
Sul, a existência desse tipo de trabalho assistencial é cada vez menor. O bairro de
Botafogo é uma exceção à regra, pois, assim como a Paróquia de Santa Cecília e Pio X
e a Paróquia de Nossa Imaculada Conceição, outras instituições religiosas ou
filantrópicas atuam, regularmente, na distribuição de quentinhas, roupas e calçados. Em
ambas as ações as quais acompanhei, notei que a maioria dos participantes havia partido
de áreas distintas da cidade, inclusive de longas distâncias como Santa Cruz, Campo
Grande e Bangu. No mutirão organizado pela Igreja de Santa Cecília, porém, boa parte
declarou que morava sobre as calçadas de Copacabana, inclusive vários estrangeiros,
oriundos de países vizinhos como a Argentina e o Uruguai, que decidiram morar no Rio
de Janeiro, após terem vindo para a cidade no período da Copa do Mundo de 2014. De
acordo com levantamento informal realizado pela Pastoral Arquidiocesana da
População de Rua, ligada à Arquidiocese do Rio de Janeiro, grandes eventos como este
acabam deixando tristes legados, como a chegada de dezenas de estrangeiros que
passaram a fazer das ruas do Rio de Janeiro, especialmente da Zona Sul, o seu lar.
A Igreja Católica, os centros espíritas e a comunidade evangélica praticamente não
realizam mais trabalhos sociais em Copacabana. Suas ações, agora, estão voltadas para
a população de rua que circula ou pelo Centro da Cidade, região do Rio de Janeiro que
abriga o maior volume de pessoas vivendo sob as marquises, ou pelo bairro de
Botafogo, ou, ainda, simplesmente deixaram de existir. A esse respeito é possível citar a
tradicional distribuição de quentinhas, promovida, por muito tempo, pela Igreja Nossa
Senhora de Copacabana, na Praça Serzedelo Corrêa, ou os serviços de banho,
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alimentação, evangelização e corte de cabelo, oferecidos pela Igreja Metodista do
Bairro Peixoto. No decorrer de minha pesquisa ouvi muitas histórias a respeito da
diminuição gradativa até o encerramento das operações das redes formais na região.
Dos representantes das associações de moradores recebi a informação de que as relações
com as instituições religiosas e filantrópicas eram sempre muito conflituosas, pois a
atuação desses grupos estimulava a permanência dos moradores de rua sobre as calçadas
do bairro. Ao buscar esclarecimentos nestas próprias entidades, tive, como resposta a
afirmação de que a Prefeitura havia exercido certa pressão para que as ações não mais
ocorressem, justificativa que, em algumas situações, veio acompanhada da palavra
violência como causa adicional. De uma psicóloga que conheci em um dos vários
eventos dos quais participei, a qual trabalhava com a população de rua em Copacabana
no final dos anos 1990, quando havia muita oferta de comida e doações para os que
vivem nas ruas por parte da Igreja, recebi a seguinte informação:

Eu e o meu grupo sempre atuávamos na abordagem de pessoas que viviam
nas ruas de Copacabana. Houve uma época em que, por pressão dos
moradores do bairro, a Prefeitura decidiu iniciar um trabalho direto com as
igrejas. Eu mesma participei de um processo de sensibilização, tentando
mostrar para as pessoas que a rua não é um espaço permanente, mas
transitório. Depois de um tempo, algo aconteceu e a Igreja Senhora de
Copacabana, por exemplo, a que mais atuava com os moradores de rua,
suspendeu as suas ações. (DEPOIMENTO DE UMA PSICÓLOGA
CONTRATADA PELA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, 2015)

As redes de sobrevivência são algo essencial para uma população que sofre em
função da vulnerabilização dos vínculos familiares, o afastamento dos contatos, o
isolamento social e a solidão que acabam por expulsar o indivíduo da própria ideia da
humanidade (ARENDT apud ESCOREL,2000), como já mencionado.

A rede

assistencial, analisa Sarah Escorel, é, sem dúvida, parte crucial da “mágica” da
sobrevivência dos moradores de rua.

As entidades podem funcionar como elementos catalisadores da formação de
vínculos, solidariedade e agregação da população de rua, tanto como
entidades quanto entre os moradores. As informações relativas à rede de
sobrevivência são compartilhadas entre os moradores de rua – ao contrário de
outras informações relativas aos locais e atividades de obtenção de
rendimentos ou mesmo de benefícios alimentares de melhor qualidade – e
vários relatos reiteram que depois de um tempo na rua aprenderam onde
distribuíam comida. (ESCOREL, 2000, p. 136 )
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Para os que vivem nas ruas, este aprendizado dos mapas e caminhos em busca da
alimentação e de outros recursos é essencial para garantir a sobrevivência. Se tomarmos
Copacabana como exemplo, a julgar pela hoje praticamente inexistente rede formal de
assistência, é cada vez mais necessário adotar esta estratégia para manter-se vivo. A
atuação do campo estatal, no sentido de não apenas desestimular a operação dessas
redes, mas de também não investir em ações de saúde pública na Zona Sul, como o
serviço prestado pelo Consultório na Rua, alegando falta de recursos financeiros,
transforma, cada vez mais, a realidade social dos que habitam as calçadas, modificando,
também a ideia territorial do bairro. Morar sob as marquises de Copacabana é, de certa
forma, ter noção de que as dimensões do bairro há muito avançaram as fronteiras
geográficas. A extensão, agora, pode-se dizer, é exatamente do tamanho da rede de
sobrevivência que se consegue constituir e alcançar dentro e fora dos limites da região
geográfica e administrativa do local onde se vive. Os caminhos, curtos ou longos, a
serem percorridos em busca dos insumos básicos para a existência serão do tamanho da
vontade do indivíduo de continuar vivendo.

Tão perto e tão longe da assistência estatal

Dos riscos diários impostos pela vida nas ruas, o que mais ameaçava Zenita era a
possibilidade de ser levada à força para os abrigos públicos, mais uma vez. De acordo
com os seus cálculos, ela esteve sob os cuidados destas instituições mais de duzentas
vezes, ao longo de sua trajetória nas ruas, mas sempre conseguiu fugir. Aqui, é
importante ressaltar que tal afirmação pode ter partido de mais uma imagem negativa
criada por Zenita a respeito das instituições de acolhimento, pois ela nunca foi obrigada
a permanecer nesses locais, com exceção da situação que descreverei no próximo
capítulo. A descrição que faz das experiências sob a tutela do Estado eram
acompanhadas de uma expressão de pavor de retornar a estes locais.
Eles já me tiraram à força das ruas e levaram para os abrigos 228 vezes. Eu
contei. Abrigo é um lugar onde eles colocam as pessoas em uma vala enorme
depois que estupram e matam. Também tomam tudo o que já gente tem. Eu
conseguia fugir porque sempre orava para Jesus e pedia para ele me levar
embora dali. Eu gritava, esperneava e Jesus sempre me ouvia.
(DEPOIMENTO DE ZENITA PARA O FILME CASA DE ZENITA, 2012)
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Por conta desses relatos de Zenita, quando a moradora de rua desapareceu das
calçadas de Copacabana, em dezembro de 2012, suspeitei que o seu desaparecimento
pudesse ser atribuído às operações que, segundo o senso comum de quem mora em
Copacabana, são denominadas “limpeza das calçadas”. Esse movimento, capitaneado
pela Prefeitura do Rio de Janeiro, supostamente é realizado com o objetivo de transmitir
uma imagem de salubridade e segurança aos milhares de turistas que chegam em busca
da magia de um dos principais cartões postais do Brasil. Não é possível saber a
dimensão da realidade na fala de Zenita, tampouco identificar a que instituições, de fato,
ela se referia. Ao se levar em conta a sua percepção em relação às casas estatais de
acolhimento, referência presente na vida de quem mora nas ruas, podemos relacionar
essa imagem ao que Foucault denomina de rede institucional de sequestro - ao referir-se
a prisões, hospitais psiquiátricos, fábricas e outras instituições controladas pelo Estado.
(FOUCAULT, 1973).
Quase três anos depois, ouvi do morador de rua Fernando uma narrativa similar à
de Zenita, quando questionado, durante o processo de cadastramento da ação realizada
pela Paróquia de Santa Cecília e Pio X, em Botafogo, se já havia estado em abrigos
estatais. Referindo-se, especificamente, à unidades de Antares, localizada no bairro de
Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e de Stella Maris, na Ilha do Governador,
ele também mencionou a existência de “buracos e valas”, em ambos os lugares, onde,
supostamente, as pessoas seriam lançadas. Em Copacabana, segundo ele, as operações
de acolhimento compulsório, que sempre ocorrem durante a madrugada, levam, com
frequência, os moradores de rua para Antares, onde, “de tão perigoso, nem a Polícia
consegue entrar.”
Em Copacabana, eles já chegam batendo e colocando você na van. O choque
de ordem vem, com toda a força, e te leva para Antares, lá em Santa Cruz. Lá
é um depósito de usuários de drogas. Todo o tipo de traficante entre em
Antares. Eu tinha cinco amigos de Copacabana que foram levados para lá e
morreram assassinados, dentro do abrigo. Só o BOPE entra lá. A boca de
fumo é praticamente dentro do abrigo. (DEPOIMENTO DE FERNANDO,
2015)

Conforme já mencionado, Fernando e seu grupo precisaram criar uma estratégia de
sobrevivência nas ruas de Copacabana para não somente conseguirem recursos
financeiros e alimentação, como também escapar das operações de acolhimento
compulsório, especialmente as que ocorrem no período da madrugada. “Eles levam uma
madeira desse tamanho assim para ameaçar a gente. São todos agentes penitenciários. A
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gente tem que evitar ficar no caminho por onde eles passam. Se a gente não tivesse
amigos nas ruas, seria pego o tempo todo”, descreveu. Fernando complementa que,
nessas operações, a Polícia leva quem não porta documentos para a delegacia, sempre
sob a alegação de que podem ser fugitivos com o objetivo de praticarem roubos no
bairro.

Eu mesmo já tive os meus documentos roubados e, por não ter nenhuma
identificação, fui levado para a 12ª. DP umas quatro vezes. Todo santo dia
eles passam pela orla. Às vezes chegam antes das dez horas ou dão batidas
durante a madrugada, quando a gente acha que não tem mais perigo. Já
chegam com tudo, batendo forte. (DEPOIMENTO DE FABIO, 2015)

Paulista também colecionava várias experiências negativas geradas pelas
operações de abordagem nas ruas de Copacabana. Uma delas, contou, foi a detenção,
por desacato à autoridade, durante quatro dias, na Penitenciária Bangu I. “Me pegaram
na calçada perto do Lido e levaram para a 12ª. DP. Enfrentei o policial e fui mandado
para Bangu. Foi só por isso que me levaram. Eu tenho documento, cartão de banco
ainda, desde a época em que eu trabalhava direitinho”, detalhou, complementando que
já havia sido encaminhado muitas vezes para os abrigos públicos. Além dos bicos que
costuma realizar, Paulista, que em setembro de 2015 afirmava viver sozinho nas ruas
de Copacabana, disse que o seu jeito “nervoso” assusta um pouco as pessoas. Sua rede
informal é restrita, ao que pude perceber a partir dos fatos que relatou durante nossa
conversa em um dos momentos da ação realizada pela Igreja Santa Cecília. “Tem duas
pessoas que me ajudam a comer, de vez em quando. Uma paga comida pra mim,
quando passa pelo lugar onde eu fico. Mas não é sempre. Tem também um senhor que
paga o meu café de manhã sempre que me encontra na calçada”, descreveu. Segundo
Paulista, quando não há recursos para a alimentação, principalmente à noite, ele
aguarda até as 22h para catar comida do lixo dos restaurantes.

Morrer de fome é que não vou. Se não consigo nada nas lixeiras, peço. Os
restaurantes e bares às vezes têm segurança pra gente não encostar em nada
deles e isso atrapalha um pouco. A maioria das pessoas de Copacabana tem
medo de ser assaltada. Os mais velhos ajudam mais. (DEPOIMENTO DE
PAULISTA, SETEMBRO DE 2015)

As operações diárias de acolhimento realizadas em Copacabana mobilizam e
inflam as discussões dos grupos, no campo real ou virtual, que debatem e buscam
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soluções para o crescente número de pedintes no bairro, sempre associado à escalada
dos índices de violência. Com o intuito de combater o problema, as associações de
moradores da Zona Sul estreitaram laços com agentes ligados ao campo estatal,
criando estratégias conjuntas para a retirada dessa população das calçadas, as quais,
muitas vezes, contornam normativas criadas para proteger pessoas nessas condições
sociais. Tamanha é a dimensão e relevância do tema nas reuniões dessas associações
que, ao ser chamado a falar em uma das sessões, um dos representantes do município
foi anunciado da seguinte maneira: “ ele não vai recolher o seu mendigo, mas vai se
articular com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS) para tentar
acolhê-lo”. Na fala dos porta-vozes da região mais nobre da cidade do Rio de Janeiro,
foram constantes as críticas às redes, formais e informais, que garantem a
sobrevivência dos indivíduos que vivem sob as marquises.

Os idosos que se apiedam dessas pessoas e o pessoal dos direitos humanos
atrapalham muito. A Guarda Municipal, por exemplo, não pode mais
participar das operações de acolhimento sem o cassetete. As pessoas que
vivem nas ruas de Copacabana têm todos os estímulos para continuar aqui e
nenhum para sair. A rua é muito atraente. Conheci uma senhora que dormia
na calçada e recebia toda semana R$ 150 de ajuda de uma moradora para
comer. Vai sair de lá pra quê? E o pior é que agora eles acham que têm
muitos direitos. Não se pode mais encostar em ninguém. Tem que falar com
jeito, perguntando se a pessoa quer ir para o abrigo. Eu sei que os abrigos da
Prefeitura não são o modelo ideal, mas tem que levar pra lá. Tem muito
bandido misturado com população de rua por aí. O assistente social não pode
ir sozinho. Tem que levar a Guarda Municipal, a Polícia Militar. Na
delegacia, tem que levantar a ficha da pessoa. Mas o Ministério Público e os
defensores dessas pessoas não acham isso correto, pois se cria
constrangimento para quem está nas calçadas. Então é melhor levar logo para
o abrigo e depois fazer as perguntas. Essa é a nossa grande batalha diária.
(DEPOIMENTO DE UM INTEGRANTE DE UMA ASSOCIAÇÃO DE
MORADORES DA ZONA SUL DO RIO DE JANEIRO, 2015)

Durante o período em que realizei o trabalho de campo, ouvi de outro
representante de associação de moradores da Zona Sul do Rio de Janeiro que a
presença de menores, supostamente infratores, entre os moradores de rua que vivem
sobre as calçadas de Copacabana é uma das questões mais delicadas relacionadas ao
tema. Para ele, que defende a implementação de um modelo de emancipação penal no
Brasil, diante dos anteparos da lei que protegem crianças e adolescentes, a Guarda
Municipal, associada aos agentes políticos do bairro, teve que buscar uma saída
estratégica para conseguir minimizar o problema.
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A Guarda Municipal arranjou um jeito de lidar com a situação, pois está
demais. Como só se pode colocar a mão no menor se ele cometer algum delito,
se algum deles for encontrado perambulando pelas ruas? É preciso abordar e
perguntar: Você é de onde? Ah, do Jacaré? Então o que está fazendo aqui, sem
os seus responsáveis, documento de identidade? Se alegarmos situação de risco
social, ele pode ser levado direto para o abrigo. A Prefeitura não vai ficar com
ele, não. Mas pelo menos o menor vai ficar com medo de voltar pra
Copacabana, Ipanema, Leblon. É uma forma criativa de se combater esse
negócio. Sem amparo legal, ficamos sujeitos à interpretação da lei. Vi, outro
dia, na rua Leopoldo Miguez com a Bolívar, um pessoal da assistência social
da Prefeitura realizando uma operação de abordagem a um grupo de moradores
de rua. Eu me aproximei e eles não gostaram. Perguntei sobre a área de
atuação deles, pela matrícula e eles ficaram irritados. Olharam pra mim e
disseram: essas pessoas que estão não são problema nossa. Isso é coisa da
Polícia. A verdade é que somos da sociedade civil organizada e temos que nos
unir à Polícia para resolver essa situação.(DEPOIMENTO DE UM
INTEGRANTE DE UMA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA ZONA
SUL, 2015)

As narrativas apresentadas pelos representantes das associações de moradores e os
indivíduos que vivem nas ruas, ouvidos ao longo da pesquisa, nos levam ao
entendimento de que, em cenários de vulnerabilidade social como o que envolve a
população em situação de rua, o campo estatal encontra-se entrelaçado nas práticas
urbanas e nas redes sociais, muitas vezes atuando por meio de dispositivos que
colaboram para o não cumprimento de leis, missões, normas e regras geradas pela
própria engrenagem social a qual deveria representar e defender. Seguindo a trilha de
análise de Vera Telles (2015) e, diante do cenário descrito, podemos inferir que é na
forma como as forças de ordem operam, nas ruas de Copacabana, em seu plano miúdo e
cotidiano,
que se pode flagrar o poder discricionário de que dispõem as forças
policiais nos modos de aplicar (ou não aplicar) a lei, e que se duplica e se
amplia na própria medida em que se referem a situações também elas muito
embaralhadas e intrincadas quanto ao estatuto das atividades desenvolvidas.
(TELLES, 2015, p. 64).

No cotidiano das ruas de Copacabana, recorte escolhido neste trabalho para
refletir sobre as relações quase sempre conflitantes entre os habitantes das calçadas e os
que vivem em casa de concreto e tijolo, é possível afirmar que as “situações
embaralhadas e complicadas” a que Vera Telles se refere podem ser entendidas como a
luta diária de ambos os lados pela permanência em um espaço a que os dois julgam ter
direito.

Sob esse aspecto, Sarah Escorel salienta que o morador de rua pode ser

considerado o anti-cidadão, “na medida em que resiste às normas que a sociedade ora
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lhe nega, ora tenta lhe impor, de constituir um lar, ser um trabalhador produtivo,
asseado e decente, manter-se sóbrio, pagar impostos, eleger seus representantes, dentre
outras qualificações do cidadão (Magni apud Escorel, 2000, p. 136). Ainda em relação à
associação da presença dos moradores de rua sob as marquises de Copacabana e ao
aumento da violência na Zona Sul do Rio de Janeiro, Sarah Escorel, partindo da chave
teórica proposta por Alba Zaluar (1994), analisa o relacionamento entre a polícia e a
criminalidade:
No meio policial isso pode ser levado às últimas consequências, como narra
Zaluar: “para estes policiais, a associação entre a pobreza e criminalidade não
é uma hipótese passível de discussão: é uma verdade, profecia autocumprida
que eles próprios se incumbem de tornar verdadeira pela sua ação”. Como os
pobres são, nessa lógica, sistematicamente os mais afeitos à criminalidade ou
ao uso da violência, eles também são os criminosos potenciais ou os
suspeitos número um. (ESCOREL, 2000, p. 136)

O antagonismo à população que vive nas ruas da Zona Sul do Rio de Janeiro
avança nas fronteiras entre o mundo real e o digital. Uma das vertentes de meu trabalho
de campo foi o acompanhamento de comunidades virtuais voltadas para o
monitoramento das ruas de Copacabana, abordando, especialmente, a “emissão” de
alertas de assaltos e de outros tipos de violência, conforme já mencionei no capítulo
anterior. Principais alvos de comentários, debates e reflexões no chamado universo
online, a temática da população de rua atravessa, muitas vezes, questões que misturam
frentes como a segurança pública, saúde, educação e o estímulo à prática de um
verdadeiro movimento belicoso contra os que moram sobre as calçadas, criando um
ambiente que, embora hostil, não tem o poder de retirar as pessoas das ruas. A ligação,
quase umbilical, entre as forças de ordem pública e os atores sociais da região,
sobretudo os representantes das associações de moradores locais, é nítida e muito
presente nessas redes, por meio de fotos, cobertura de operações de acolhimento e de
detenção, ou em formato de prestação de contas acerca de alguma reunião ou contato
direto com agente ou agência ligada ao campo estatal. Em muitas das postagens, é
possível identificar o acionamento de instrumentos normativos e leis que pregam o
exercício da cidadania e dos direitos por parte dos moradores formais dos bairros mais
nobres do Rio. Por outro lado, esses mesmos recursos legais praticamente deixam de
existir quando os holofotes estão voltados para a população de excluídos que habita as
ruas, sempre associada ao crescimento do número de assaltos e outros tipos de violência
nos bairros que compõem a região.
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Em dezembro de 2012, Zenita, que não tinha o hábito de lamentar-se, estava um
tanto chateada. Antes mesmo que eu perguntasse o motivo, ela contou que havia
ganhado, de uma moradora de Copacabana, um lençol e um forro de cama “lindos”, de
acordo com suas próprias palavras. De manhã, quando ela se distraiu, alguém levou
tudo embora. “Agora terei que dormir de novo sobre o papelão. Não me sobrou mais
nada. Eles levam tudo sempre. Tudo. Dizem que é da parte da Prefeitura, mas não é não.
Vivem me perseguindo por onde eu passo. Não posso ter nada”, suspirou. Naquela
época, talvez por ingenuidade ou mesmo por delírios causados pela árdua vida nas ruas
que já levava muito anos, Zenita não havia se dado conta de que, apesar de seu círculo
de amizades, o qual formava a rede que a ajudava na manutenção de sua existência sob
as marquises, sua presença não era desejada pela maioria dos habitantes do bairro.
Enquanto no presente capítulo abordei a garantia da sobrevivência dos indivíduos que
vivem nas ruas, essa idéia de uma presença indesejada e a efetiva retirada desta
população das calçadas, tendo como foco a atuação do Estado, será abordada no
capítulo seguinte.
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CAPÍTULO III

A mão que expulsa: o desfazer de rede de sobrevivência nas ruas

Após viver por muitos anos sobre as calçadas de Copacabana, garantindo sua
existência por meio de uma rede de sobrevivência, conforme apresentado nos capítulos
anteriores, Zenita encerrou sua trajetória nas ruas, ao ser acolhida e levada para o
Abrigo Cristo Redentor, em Bonsucesso, por determinação do Ministério Público do
Estado do Rio de Janeiro. No presente capítulo, a retirada de cena da ex-moradora de
rua e sua transformação em alguém que passou a ter a vida gerida por diversas
instituições, é o ponto de partida para propor uma reflexão sobre como uma rede de
sobrevivência nas ruas pode ser rompida por meio da ação do estado.
Seguindo o objetivo proposto, o primeiro trecho do capítulo será dedicado ao
relato inicial de minha participação em uma das audiências na 1ª. Vara da Infância, da
Juventude e do Idoso para acompanhamento e monitoramento das condições de vida de
Zenita sob a tutela do Abrigo Cristo Redentor. Em seguida, para ampliar a compreensão
do que me proponho a refletir neste momento da dissertação, exponho, na segunda
parte, os direitos desse grupo social, em função de um objetivo maior que é situar a
relação do estado com a população em situação de rua. Sob essa perspectiva, exponho
relatos não somente de Zenita, mas de indivíduos que igualmente vivem ou viveram a
experiência de morar sobre as calçadas, além de entrevistas com outros interlocutores de
pesquisa e dados obtidos durante o trabalho de observação participante em reuniões e
fóruns ligados ao tema. Aciono ainda aspectos da Constituição Federal de 1988,
dispositivos normativos, políticas públicas e reportagens jornalísticas concernentes ao
assunto, evocando sempre autores e matrizes teóricas que contribuíam para o maior
entendimento dos aspectos envolvidos na temática do fazer e desfazer das redes de
sobrevivência nas ruas.
Por fim, o último trecho do capítulo apresenta o desfecho da narrativa da
participação na audiência na 1ª. Vara da Infância, da Juventude e do Idoso. À exceção
de Zenita, os demais nomes de personagens apresentados neste capítulo foram alterados
como forma de preservação de suas identidades.
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Relato de uma ausência
Em uma tarde de fevereiro de 2015, como ocorre semanalmente, fiz novo contato
telefônico com Rosângela, a assistente social que acompanhava Zenita no pavilhão onde
estava instalada, no Abrigo Cristo Redentor, em Bonsucesso. A ex-moradora de rua foi
levada para o Abrigo por uma ambulância da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social (SMDS). Assim como boa parte dos idosos lá abrigados, ela chegou ao local a
partir de uma ação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. A instituição é a
única nesse segmento pertencente ao Governo do Estado Rio de Janeiro, administrada
pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), e cuida
de aproximadamente 300 idosos, os quais sofreram maus-tratos ou estavam em situação
de rua, em 13 pavilhões. Como sempre, iniciava a nossa conversa com perguntas a
respeito do estado de saúde de Zenita. Rosângela relatou que Zenita havia deixado de
andar. Reconhecia as pessoas em alguns momentos; em outros não. Explicou que o
próprio processo de acolhimento acelera a degeneração do idoso, mas disse avaliar que
Zenita, aos 79 anos, estava respondendo bem ao tratamento. Poderia estar melhor se
tivesse alguma referência familiar, alguém com quem pudesse ter contato regularmente.
De acordo com a assistente social, é muito comum os parentes aparecerem somente
quando há óbito, questionando o que ocorreu e se há benefícios sociais envolvidos.
Mas, certamente, a história de Zenita não contemplaria esse capítulo. Ela não tem
ninguém.
Perguntei sobre a situação de Zenita dentro da casa de acolhimento. Rosângela
contou que os documentos da ex-moradora de rua de Copacabana, os quais estavam sob
a guarda de um de seus amigos do bairro, haviam sido devolvidos. Seus benefícios
previdenciários foram bloqueados pela Justiça, pois, segundo a assistente social, Zenita
não possui mais condições psicológicas de assinar qualquer papel. Assim, o desbloqueio
dos recursos financeiros somente poderia ser realizado em juízo e apenas ela terá o
direito de usufruir dos valores depositados. Para que eu pudesse entender melhor a
situação, Rosângela explicou que um juiz determinaria a quem seria concedida curatela
definitiva da idosa, podendo ser o próprio Estado representado pelo Abrigo. Segundo a
assistente social, o Ministério Público havia agendado uma audiência para o dia
seguinte, na 1ª. Vara da Infância, da Juventude e do Idoso, no Centro da Cidade, às
13h50. Explicou que quando uma pessoa é levada para o abrigo por determinação do
MP, há um acompanhamento, por meio de audiências regulares, para saber como está a
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situação do acolhido. Até então, esse era um universo que eu desconhecia
completamente. Intuitivamente, posso supor que o senso comum a respeito dos abrigos
e asilos, públicos ou não, é de que se configuram como “depósitos de idosos”. Em se
tratando de uma pessoa em situação de rua, sem vínculos familiares, não é difícil
imaginar que essa percepção seja ainda mais forte. Perguntei, então, se eu poderia ir até
lá para rever Zenita. Fiquei empolgada com a possibilidade de reencontrá-la, depois de
tanto tempo, ainda que fosse por alguns minutos. Além disso, seria uma grande
oportunidade de tentar entender como funciona a engrenagem jurídica que a retirou das
ruas de Copacabana e a deixou, oficialmente, sob a tutela do Estado. Com o
consentimento da assistente social, tomei a decisão de organizar a agenda para estar no
local previsto antes do horário de início da sessão.
No dia seguinte, cheguei ao local quase meia hora antes do horário marcado para a
audiência. Naquele momento, eu não sabia, de fato, que papel deveria assumir diante
dos múltiplos sentimentos que tomavam conta de mim. Ansiedade, emoção, nervosismo
e o espírito investigativo de uma jornalista que disputava espaço com a pesquisadora
iniciante, a amiga, a moradora de Copacabana ou, simplesmente, alguém que quer
ajudar o outro. E foi assim que atravessei o portão de grade e percorri com os olhos o
pequeno estacionamento para tentar identificar algum veículo com o nome do Abrigo,
mas a primeira tentativa de encontrar Zenita não surtiu efeito. Ao entrar no prédio com
dois pavimentos, descobri que as audiências ocorriam no andar de cima. Subi as escadas
apressadamente e dei continuidade à minha busca. Nos corredores, muitas pessoas
sentadas nos bancos de espera. A maior parte, idosos. Vi duas senhoras em cadeiras de
rodas, mas nada de Zenita. Fui informada de que a agenda das sessões estaria afixada
nas portas das salas e decidi começar pela última delas. Na lista, apenas audiências
voltadas para menores de idade. Recuei um pouco e, antes que pudesse consultar outra
lista, reconheci a voz que parecia ser de Rosângela. Sentei em um banco próximo ao
local onde ela estava e ali fiquei por alguns minutos até ter certeza de que estava diante
da pessoa certa. Era ela.
Enquanto caminhava em direção à Rosângela, olhei ao redor e não vi Zenita.
Pensei que talvez ela estivesse no andar de baixo, descansando um pouco antes de entrar
na sala de audiência. Talvez fosse essa mesmo a dinâmica do processo. O horário da
sessão se aproximava e, àquela altura, achei que ela somente entraria em cena no
momento exato do início da conversa com o juiz. Se isso acontecesse, pensei, eu não
teria tempo de conversar com Zenita antes da audiência. Nesse ínterim, Rosângela
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aproximou-se de mim. Com um sorriso bastante amigável, comentou que estava certa
de que eu era mesmo a interlocutora com quem ela conversava uma vez por semana.
Perguntei por Zenita e soube, então, que ela não havia seguido para o local. “Hoje ela
não acordou muito bem”, disse a assistente social. “Então, decidimos não trazer a Zenita
para não sacrificá-la”, complementou para o meu desapontamento e desconfiança. O
que teria acontecido, realmente, para que Zenita não comparecesse a uma convocação
da Justiça?
Ao todo, três assistentes sociais e dois cuidadores acompanhavam duas outras
idosas, em cadeiras de rodas, que moravam no Abrigo e estavam sendo acompanhadas
pelo MP. Uma delas pedia, o tempo todo, para ir embora. Depois de muito insistir foi
levada para o andar de baixo, possivelmente para a van. Não a vi mais. A segunda, Sra.
Vilma, vivia no Abrigo Cristo Redentor há mais de dez anos. Lúcida, consciente e
resignada, manteve-se calada a maior parte do tempo. Seu olhar indicava a posição de
alguém de nada podia fazer, a não ser esperar.
O assistente social Marcos, com quem tive contato pela primeira vez àquela ocasião,
disse à Promotora de Justiça que eu era parente de Zenita. Corrigi a informação e me
apresentei como a amiga que a conheceu nas ruas de Copacabana. Para a minha total
surpresa, fui convidada pela Promotora a participar da sessão e contar, em depoimento,
o que sabia sobre a história de vida de Zenita. Após concordar e agradecer o convite,
perguntei se, mesmo sem a presença da idosa, a audiência ocorreria. Ela disse que sim,
mas que seria remarcada uma nova sessão para que Zenita pudesse estar presente. A
esse respeito, Marcos afirmou que talvez isso não fosse possível e comentou que o
“ideal seria a realização de uma perícia no próprio local.” O assistente social, então,
apresentou formalmente a Promotora Helena e disse que ela tem papel importante no
acompanhamento de vários idosos que vivem no Abrigo. Perguntei se ela foi
responsável pelo acolhimento de Zenita e fui apresentada à outra Promotora, Célia, a
qual realiza o trabalho com a população de rua da Zona Sul. “Nós nos esforçamos para
que essas pessoas possam ter um lar, mas nem sempre conseguimos. A Zenita aceitou
bem a ida para o abrigo”, disse Helena. Naquele momento, lembrei do relato de Zenita a
respeito da forma como havia sido conduzida para o Abrigo Cristo Redentor. Com os
olhos marejados, contou, com tristeza, que tudo aconteceu muito rapidamente, sem que
ela tivesse conseguido reagir: “Me pegaram na rua, passaram o cinto em mim, e me
colocaram na ambulância para trazer para cá. É por isso que tenho ódio de ambulância.”
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Foi a primeira vez que tive contato direto com a atuação do MP em uma situação
como esta. Em minha trajetória profissional, até então, somente havia tido oportunidade
de acompanhar o trabalho desse órgão de Estado, autônomo e independente, na
condução de processos concernentes a relações de consumo. Após ter sido abrigada,
compulsoriamente, por determinação do MP, Zenita passou a ter suas necessidades
básicas, condições de saúde e a própria existência geridos por, pelo menos, dois
representantes do Estado – o Abrigo Cristo Redentor, na condição de instituição
detentora da tutela da ex-moradora de rua, e do MP, no papel de agente que monitora o
trabalho da casa de acolhimento por ter como premissa básica a atuação na defesa da
ordem jurídica e na fiscalização do cumprimento da lei no país.
Durante o período em que aguardei sentada no banco em frente à porta onde,
minutos depois, ocorreria a audiência, pude conhecer um pouco mais de perto o trabalho
dos assistentes sociais do Abrigo Cristo Redentor. Ao ouvir Rosângela discorrer sobre
as histórias das duas idosas que ela acompanhava naquele dia, eu refletia sobre o que
teria ocorrido às várias pessoas as quais tive a oportunidade de encontrar durante as
minhas visitas à instituição. Ali, compartilhando o mesmo espaço, idosos com
trajetórias distintas misturavam-se a outros como Zenita, que simplesmente perderam o
pouco que tinham até que sobrasse apenas a rua como local para moradia.
Naqueles minutos que antecediam o início da audiência, me ocorreram muitos
questionamentos distintos em relação às novas condições de vida de Zenita. Se o
acolhimento não pode ser compulsório, por que Zenita teria sido levada contra sua
vontade para o Abrigo Cristo Redentor? Quais normativas e respaldos jurídicos estariam
por trás desse ato do Ministério Público? Haveria diferença de tratamento para o idoso
acolhido nas ruas, por determinação do MP, e os que não foram abrigados nestas
condições? Ainda precisei aguardar mais alguns minutos até o início da audiência, cujo
desfecho será conhecido no final deste capítulo. Em relação às minhas dúvidas, foram
somadas a diversos outros pontos de reflexão, propostos no texto a seguir, com o
objetivo de contribuir para o entendimento acerca do fazer e desfazer das redes de
sobrevivência nas ruas.

Cidadania sob a marquise?

A população em situação de rua faz parte de um mundo escorregadio, inexato,
misterioso, que não pode ser dimensionado com a precisão que merece em função de
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sua complexidade e importância. Um mundo andarilho, metamórfico, difícil de agarrar
com as mãos. Seguindo a linha de raciocínio de Patrice Schuch e Sarah Escorel em
relação à distinção entre moradoras de rua e pessoas em situação de rua, é possível
afirmar que Zenita seria considerada parte da categoria de moradores de rua, pois, sem
ter onde morar, teria vivido por muitos anos consecutivos sobre as calçadas do bairro de
Copacabana. Durante o período em que a acompanhei nas ruas, gostava de enfatizar que
nunca havia pedido esmolas. Com o dinheiro que ganhava de transeuntes e integrantes
de sua rede de sobrevivência comprava objetos de baixo valor como coadores de café e
pentes de plástico para revender sobre as calçadas. “Moro e trabalho em Copacabana”,
dizia ela. Segundo Zenita, as pessoas não queriam adquirir as suas mercadorias, mas
pagavam, mesmo assim, só para ajudar. Sobre o seu passado de trabalhadora formal em
uma agência de empregadas domésticas, meio de sustento pelo qual conseguia manter o
aluguel de sua pequena residência no bairro da Glória, construiu uma narrativa que a
retratava como alguém que produzia sua dignidade a partir dos bons serviços prestados
ao empregador:

Eu era uma das empregadas de destaque da agência. Quando eu chegava na
agência, muitas vezes o meu salário já estava reservado, pois eu era sempre
indicada para as melhores casas. Quando eu, por algum motivo, decidia sair
de uma casa, os donos da agência já sabiam que era porque a patroa não
prestava. (DEPOIMENTO DE ZENITA PARA O FILME CASA DE
ZENITA, 2013)

Assim como Zenita, o relato do eletricista Raimundo Francisco, 46 anos,
conhecido como “Tim Maia”, traz o discurso de alguém que busca manter sua
referência identitária por meio de vínculos com o trabalho. Empregando palavras bem
articuladas, contou, em nossa conversa, que ganhava dinheiro suficiente para sustentar
sua esposa e três filhos, dois que ele considera legítimos e um ainda não reconhecido
oficialmente. Por conta do alcoolismo, perdeu tudo o que tinha: a família, a casa, o
contato com os filhos e o emprego. Quando o conheci, durante uma ação com a
população de rua realizada pela Arquidiocese do Rio de Janeiro, em abril de 2015, “Tim
Maia” havia passado a fazer parte desse segmento social há apenas três meses. Sua
condição era um pouco diferente da vivida por Zenita, pois, com os “bicos” que
conseguia realizar, guardava dinheiro para garantir o descanso em uma das hospedarias
do Centro do Rio de Janeiro. Quando isso não era possível, pois gastava parte dos seus
ganhos com bebida, dormia “agarrado” aos seus documentos sob as marquises da sede
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do Ministério Público. “Não posso perder os meus documentos de identificação. É tudo
o que sobrou do que eu sou como ser humano”, afirma. Emocionado, enfatizou estar
arrependido de tudo o que havia feito de ruim para a sua família, enfatizando a sua luta
para combater o vício, por meio do trabalho de reabilitação no Centro Psiquiátrico do
Rio de Janeiro (CPRJ). Naquele momento, segundo ele, seu maior sonho era ter
novamente a carteira de trabalho, a qual foi queimada pela companheira durante uma
das brigas do casal:

Preciso da minha carteira de trabalho para voltar a ganhar dinheiro e pagar as
minhas dívidas. Quero sair do vício e pagar a pensão dos meus filhos. Não
tenho coragem de olhar para eles novamente na situação que estou. Perdi a
minha dignidade. (RAIMUNDO FRANCISCO, 2015)

Tomando como referência as narrativas de Zenita e Raimundo Francisco, recorro
novamente à análise de Sarah Escorel (2000), para quem a autorepresentação de pessoas
em situação de rua como trabalhador está balizada em oposição à representação dos
outros que, no caso desta população, são mendigos e ladrões. Isso pode ser explicado,
segundo a autora, pelo principal vínculo de inserção na sociedade moderna: o que se
desenvolve a partir da esfera do trabalho – e, consequentemente, os direitos que
gravitam em torno desse universo. No caso desse segmento social, as modalidades
laborais praticadas pelas pessoas que vivem nas ruas caracterizam um processo
cumulativo de vulnerabilidades que não conferem suporte identitário de trabalhador
(ESCOREL, 2000). E esse é um dos problemas que gera a exclusão social, a expulsão
dessa população específica do mundo dos direitos. A autora observa ainda que, seja qual
for a atividade que realizem, as pessoas que vivem nas ruas são identificadas como
mendigos. E, nesse sentido, como a mendicância não é legitimada - pois em geral é
praticada por homens sadios e em idade produtiva - não são reconhecidas como
trabalhadores e, portanto, não se configuram como cidadãos (ESCOREL, 2000).

Na própria identificação como trabalhadores revelam a permanência de vínculos,
ainda que simbólicos, com a esfera do trabalho. Assumem os valores mais gerais da
sociedade que estabelecem o primado do trabalho como modo legítimo e única via
para uma vida autônoma. (ESCOREL, 2000, p. 196).

A carteira de trabalho, cuja nova emissão era algo muito desejado por Raimundo
Francisco, de acordo com a interpretação de Roberto Da Matta, é o documento que
confere maior status ao indivíduo e, mais importante ainda, “delega ao Estado o papel
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crítico de expedição de cidadania por meio de carteiras profissionais” (DA MATTA,
2002, p. 59). Ele cita ainda um estudo realizado por Mariza Peirano (PEIRANO, 1986),
o qual analisa que, no Brasil, é a posse do documento que confere cidadania, e não o
contrário.
No universo das ruas há também quem queira utilizar a simbologia da posse dos
documentos de identificação como reconhecimento da existência do indivíduo na
sociedade brasileira para, ao eliminá-los, romper com os vínculos de uma vida,
voluntariamente, deixada para trás. Sérgio Wanderley, fisioterapeuta e ex-empresário,
decidiu viver nas ruas de Copacabana por ter rompido laços familiares. Optou, segundo
ele, pela liberdade proporcionada pelas ruas, onde ninguém lhe cobrava nada e ainda era
possível fazer muitos amigos. Eu o encontrei durante o trabalho de campo, morando em
duas diferentes localidades de Copacabana. Na carteira que carregava dentro da mochila
de boa qualidade, o documento de identidade, o CPF, cartões de crédito e de débito.
Pertences, como fazia questão de ressaltar, que seriam quebrados e queimados no
momento certo. “Quero romper de uma vez por todas com o que eu era. Não quero mais
ser o que está nesses documentos”. Alguns dias depois, encontrei novamente Sérgio
Wanderley. Perguntei se ele havia jogado fora os seus documentos. Ele abaixou a
cabeça e sinalizou que não.
Mudei de ideia. Depois vou ter muito trabalho para expedir novamente todos
eles. Na rua, o que mais se quer é ter carteira de identidade. Eu tinha algo
importante e não me dava conta disso. Deixei todos os meus documentos sob
a tutela de um abrigo, guardados em um armário. Sempre que preciso, vou
até lá e pego. (SÉRGIO WANDERLEY, 2014)

Conheci Sérgio Wanderley quando ele havia recém-chegado ao universo das ruas.
Sua mudança de postura em relação aos pertences que carregava na mochila, incluindo
os documentos de identificação, era de quem ainda não sabia ao certo se queria, de fato,
romper todos os vínculos que conferiam a ele direitos como cidadão. Zenita, por sua
vez, ao mesmo tempo em que sinalizava ter noções de cidadania, dos seus direitos,
parecia reconhecer, diante da dinâmica da sociedade, a invisibilidade do inóspito
universo que habitou durante muitos anos de sua existência. Ilustro essa afirmação com
a narrativa de uma situação apresentada por ela em uma de nossas muitas conversas.
Segundo Zenita, ela, muitas vezes, saía de Copacabana para tomar banho no banheiro da
Rodoviária Novo Rio. Sabia que o Estatuto do Idoso garante gratuidade em serviços
como esse, mas, por ter perdido todos os seus documentos, fazia questão de pagar para,
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sem conseguir comprovar a sua condição de cidadã, “não prejudicar as profissionais de
limpeza que trabalham no local”. Roberto Da Matta (2002) ressalta que a sociedade
brasileira privilegia o papel como comprovação da existência de um indivíduo.
Da Matta (2002) observa que a identidade formal, a carteira de motorista ou de
identidade, é um veículo que materializa o lugar que ocupamos e o que somos no
sistema social. De acordo com o autor, isso faz com que sejam estabelecidos os nossos
direitos e deveres, os nossos limites e, obviamente, o nosso poder, autoridade e prestígio
(DA MATTA, 2002). A fala de Zenita acerca das diversas vezes em que perdeu ou teve
os seus documentos roubados nas ruas, pode ser interpretada como a de alguém que tem
os seus direitos violados de forma recorrente.

Eu tinha todos os documentos. Pegaram as minhas coisas e arrebentaram
tudo. Tiraram tudo. Eles pegam tudo de mim. Já fui roubada um montão de
vezes. Eu tinha o CPF pendurado no pescoço. Tinha um cartão com tudo.
(DEPOIMENTO DE ZENITA PARA O FILME CASA DE ZENITA, 2013)

Ao referir-se à perda de todos os seus documentos, Zenita atestava sua exclusão
do universo dos cidadãos brasileiros e reafirmava sua potencial invisibilidade aos olhos
do Estado. Sem a carteira de identidade e o “CPF pendurado no pescoço”, como ela
dizia, sua cidadania e a noção de pessoa são desconstruídos. Acompanhando a linha de
raciocínio de Da Matta, ela deixava de ser uma “cidadã plena” ou “completa” pelo fato
de seus documentos não estarem em ordem (DA MATTA, 2002, p. 53). A valorização
dos documentos numa sociedade como a brasileira, observa Da Matta, mostra uma
profunda preocupação social com a hierarquização dos indivíduos e limitação da
cidadania. Nesse sentido, o pagamento pelo serviço de utilização do banheiro da
Rodoviária Novo Rio é, aos olhos de Zenita, uma espécie de reconstituição de um
direito à gratuidade a qual ela não tinha mais como provar.
Com a carteira de identidade, se estabelece o primeiro elo explícito com o
Estado e uma primeira prova de que a pessoa tornou-se também um
“cidadão”, “gente grande” ou adulto; ou seja, alguém habilitado a frequentar
o universo da rua, esse domínio marcado pela impessoalidade, pelo
individualismo, pelo “movimento” e pelos riscos de ter responsabilidade civil
e política. (DA MATTA, 2002, p. 58)

Zenita, em uma de nossas conversas, fez reflexões acerca do cenário político do
Rio de Janeiro. Insatisfeita com os serviços prestados pela atual gestão da Prefeitura
Municipal, disse que votou apenas no ex-prefeito César Maia – cujo primeiro mandato
82

ocorreu no período de 1993 a 1997, época em Zenita já estava habitando as ruas de
Copacabana e ainda tinha a posse de seus documentos - e “desistiu” de exercer seus
direitos políticos por não acreditar mais nos candidatos. Mas, hoje, mesmo que quisesse
votar e exercer o direito constitucional concedido aos maiores de 16 anos, caso estivesse
sem os documentos, não poderia.
Para Roberto Da Matta há, no Brasil, “a consciência de que o conceito de
cidadania está indissoluvelmente ligado a uma representação múltipla da capacidade
jurídica, social, profissional e familiar da pessoa por meio de documentos escritos,
padronizados, universais e copiados em arquivos controlados pelo Estado” (DA
MATTA, 2002, p. 47-48). Por esta linha de raciocínio, como a indigência é uma das
marcas da população em situação de rua, levando-se em conta que a perda de
documentos muitas vezes ocorre em decorrência da desvinculação familiar, das
precárias condições de sobrevivência e dos constantes furtos e roubos entre o próprio
grupo de convivência, é possível imaginar a existência de cidadania nessas condições?
E a minoria desse segmento social que possui documentos pode, de fato, usufruir da
cidadania plena ou de uma cidadania apenas relativa? Há cidadania sob a marquise?
Zenita já habitava as ruas de Copacabana quando, no Brasil, a proposta da
Constituição Federal de 19888 foi implementada com o objetivo de “assegurar o
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o
desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social.” A instituição do
Estado Democrático de Direito pela Constituição Federal de 1988 foi baseada em
fundamentos como a cidadania e a dignidade da pessoa humana, tendo como objetivos a
construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza e a
marginalização, além da redução das desigualdades sociais e regionais. O
reconhecimento dos direitos sociais como direitos essenciais da pessoa é expresso em
seu artigo 6º.:
São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (BRASIL,
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – CAPÍTULO II , ART.6– DOS DIREITOS
SOCIAIS)

_________________________
8

Redação alterada pela Emenda Constitucional no. 64, de 2010.
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O reconhecimento dos direitos sociais não confere, entretanto, o gozo à cidadania plena.
Em artigo publicado na coletânea “No meio da rua”, organizada por Marcel Bursztyn
(2000), Elimar Pinheiro do Nascimento destaca que década de 1980 não é só aquela da
vitória da luta social pela integração social, mas também de seu esgotamento, uma vez
que substituiu a cidadania excludente pela hierarquizada. “Uns tem mais direitos do que
os outros, enquanto outros ainda começam a habitar o espaço do não-direito.”
(NASCIMENTO, 2000, p. 74 - 75).
No contexto da população em situação de rua no Rio de Janeiro, Hélio Silva e
Claudia Milito (1995), em seu trabalho “Vozes do meio fio”, resultado de um estudo
com meninos que viviam nas ruas da cidade, relatam que o chamado episódio da
chacina da Candelária – quando, em julho de 1993, sete menores foram assassinados
por policiais nas proximidades da famosa igreja localizada no Centro da Cidade do
Rio de Janeiro -

foi um divisor de água nos debates sobre os direitos dessas

criançasque vivem em situação de risco social. Para os autores, foi então que o
colapso do Rio de Janeiro e toda a discussão sobre a cidade e seu futuro deixaram de
ser tema municipal para se tornar obsessão nacional.

[...] O Rio importa enquanto cidade fundamental para todo o Brasil e ainda
porque esses problemas são vistos como dissemináveis em outros contextos
urbanos. [...] Tais crianças constituem o ponto mais sensível de nosso drama
entre o paraíso perdido (a Cidade Maravilhosa) e a possibilidade de ainda
apostar no futuro. (SILVA e MILITO, 1995, p. 70)

Tendo em conta o referencial construído por Silva e Milito (1995) e, tomando
também como base as informações coletadas durante o trabalho de campo com
movimentos ligados ao tema da população em situação de rua no Rio de Janeiro, é
possível afirmar que o episódio da Candelária não somente ampliou os debates em
relação à questão dos menores de rua, mas o estendeu para os demais indivíduos que
vivem nas mesmas condições. Nesse sentido, levando-se em consideração a sua
importância na disseminação do que se considera o conjunto de direitos desse segmento
social, cito o exemplo das cartilhas desenvolvidas por instituições, públicas ou não,
defensoras desta causa social. No Rio de Janeiro, em 2013, uma publicação com esse
objetivo, intitulada “Cartilha de Direitos da População em Situação de Rua” foi
desenvolvida pelo Fórum Estadual de Defesa da População Adulta em Situação de Rua
e distribuída para órgãos públicos e lideranças ligadas ao tema. Com edição esgotada,
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está sendo revisada para nova publicação, segundo informação de interlocutores ligados
à entidade, responsável pela organização do material. O conteúdo aborda desde os
direitos constitucionais fundamentais até a localização das unidades de assistência social
na Cidade do Rio de Janeiro. Nessa mesma linha, a Igreja Católica, liderada pelo
Vicariato Social da Arquidiocese do Rio de Janeiro, também elaborou o guia “Desafios
e perspectivas da População de Rua”, que deverá ser divulgado, em nível nacional, ao
longo do ano de 2015.
Três anos antes do lançamento da cartilha do Rio de Janeiro, em 2010, o
Ministério Público do Estado de Minas Gerais divulgou a Cartilha dos Direitos do
Morador de Rua – Um guia na luta pela dignidade e cidadania – o qual evoca a
Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, para afirmar que toda pessoa
mora na rua tem direito à vida com saúde, trabalho, educação, segurança e assistência
social. Ao se propor a ser um guia para esse segmento social buscar os seus direitos, por
meio do apoio de uma ampla rede de sobrevivência formada por instituições e
movimentos ligados à causa, a cartilha enfatiza a importância de se cobrar do Estado
que assegure os direitos garantidos na Constituição Brasileira, mesmo àqueles que não
têm moradia. A publicação não somente foi distribuída em Minas Gerais, mas tornou-se
também referência para o próprio Ministério do Desenvolvimento Social, cujo portal de
internet hospeda² a sua versão online.

Uma política para tentar enxergar o invisível

No final de 2009, pouco mais de 20 anos após a promulgação da ConstituiçãoCidadã, o então presidente Luis Inácio Lula da Silva sancionou a Política Nacional para
a População em Situação de Rua e seu Comitê Intersetorial de Monitoramento e
Acompanhamento, por meio do Decreto Presidencial de no. 7.053, de 23 de dezembro
de 20099. Para fins desse documento oficial, o Governo Federal adota, como definição
para esse segmento da população, o texto de Maria Lúcia Lopes da Silva, em seu estudo
“Trabalho e População de Rua no Brasil” (2009, p.36) :

_________________________
9

A Cartilha dos Direitos do Morador de Rua – Um guia na luta pela dignidade e cidadania, do
Movimento
Nacional
da
População
de
Rua/MG
está
disponível
em
:
http://www.mds.gov.br/cnas/capacitacao-e-boas-praticas/cartilha-moradores-atual.pdf/download
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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
como moradia provisória. (BRASIL, PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA,
CASA CIVIL, POLÍTICA NACIONAL PARA A POPULAÇÃO EM
SITUAÇÃO DE RUA,2009)

A Política Nacional para a População em Situação de Rua10 foi criada em um
contexto de interesse político inédito do Governo Federal na discussão com a sociedade
a respeito desse tema. Quatro anos antes da instituição do Decreto presidencial foi
incluído, pela Lei 11.258, um parágrafo na Lei Orgânica Social (LOAS), contemplando
a criação de programas destinados à população em situação de rua nos serviços de
assistência social. Em 2006, foi a vez da criação do Grupo de Trabalho Interministerial
(GTI), sob a coordenação do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome
(MDS). Também nesse mesmo ano o próprio MDS, por meio da Portaria 381, destinou
recursos federais para ampliar a oferta de serviços de acolhimento destinados à
população em trajetória de rua.
Ao todo, além da igualdade e da equidade, cinco princípios compõem a Política
Nacional para a População em Situação de Rua: respeito à dignidade da pessoa humana;
direito à convivência familiar e comunitária; valorização e respeito à vida e à cidadania;
atendimento humanizado e universalizado; e respeito às condições sociais e diferenças
de origem, raça, idade, nacionalidade, gênero, orientação sexual e religiosa, com
atenção especial às pessoas com deficiência (BRASIL, 2009, p. 1). No que tange às
diretrizes, foram definidas dez frentes de atuação a serem implementadas, por meio do
Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a
População em Situação de Rua, coordenado pela Secretaria Especial dos Direitos
Humanos da Presidência da República e tendo como demais integrantes o Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Ministério da Justiça, Ministério da Saúde,
Ministério da Educação, Ministério das Cidades, Ministério do Trabalho e Emprego,
Ministério dos Esportes e o Ministério da Cultura e nove representantes da sociedade

_______________________
10

A íntegra do texto da Política Nacional para Pessoas em Situação de Rua está disponível em :
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D7053.html.
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civil, sendo cinco de âmbito nacional da população em situação de rua.
Implementada de forma descentralizada e articulada entre a União e os demais
entes federativos que a ela aderirem por meio de instrumento próprio, a Política precisa
da adesão de estados e municípios para se tornar lei. De acordo com o texto do Decreto,
o instrumento de adesão definirá as atribuições e as responsabilidades a serem
compartilhadas. O número de adesões por parte das demais esferas de governo,
entretanto, é muito pequeno, o que demanda um grande esforço de mobilização por
parte de entidades ligadas à defesa dos direitos da população em situação de rua para
sensibilizar órgãos públicos relacionados à assistência social, em todo o país, para o seu
engajamento. O município do Rio de Janeiro, representado pela SMDS, que convive
com o crescimento acelerado do número de pessoas que vivem nas ruas, segundo
informações de lideranças de ligadas à causa, recusou-se a aderir à Política e não se
mostra disposto a debater o assunto, por considerar apenas as ações de acolhimento
como forma de tratar o problema. Sem a transformação do texto federal em políticas
públicas no âmbito municipal, apoiadas pelos governos estaduais, o objeto do Decreto
perde força.
Em todas as esferas de governo são inúmeros os desafios em torno das ações
táticas a serem implementadas para fazer valer os princípios, objetivos e diretrizes da
Política Nacional para a População de Rua no país. Os objetivos de assegurar o acesso
amplo, simplificado e seguro aos serviços e programas que integram as políticas
públicas de saúde [...] destacam-se entre os mais importantes da pauta definida pelo
decreto (BRASIL, 2009). Nesse sentido, uma das principais frentes de atuação do
Ministério da Saúde é a política pública denominada Consultório na Rua11. Instituída
em 2011 pela Política Nacional de Atenção Básica (Portaria no. 122 de 25 de janeiro de
2011), tem como objetivo, por meio de um trabalho interativo com a população em
situação de rua, ampliar o acesso dessas pessoas aos serviços de saúde. As ações
incluem o que o governo considera “busca ativa” e os cuidados aos de usuários de
drogas como o álcool e o crack. De acordo com o texto da Portaria do Ministério da
Saúde, as equipes de trabalho são multiprofissionais, compostas por enfermeiros,
psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, médicos, agentes sociais,
técnicos ou auxiliares de enfermagem e técnicos em saúde bucal. Suas atividades e
forma de interação durante o trabalho são assim descritas no texto da lei:
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As eCR desempenharão suas atividades in loco, de forma itinerante,
desenvolvendo ações compartilhadas e integradas às Unidades Básicas de
Saúde (UBS) e, quando necessário, também com as equipes dos Centros de
Atenção Psicossocial (CAPS), dos serviços de Urgência e Emergência e de
outros pontos de atenção, de acordo com a necessidade do usuário. (BRASIL,
2011)

No Rio de Janeiro há sete unidades do Consultório na Rua, localizadas nas
regiões do Centro, Manguinhos, Antares, Bangu, Madureira Jacarezinho e
Paciência/Santa Cruz. De acordo com interlocutores ligados ao Consultório na Rua, a
região da Zona Sul, segunda área com maior número de pessoas vivendo nas ruas
depois do Centro da Cidade, não foi contemplada por esta ação por falta de orçamento
do Governo Federal. Segundo esses mesmos interlocutores, caso a Prefeitura do Rio de
Janeiro tenha interesse em ampliar esse escopo de atuação desta política pública, terá
que arcar com os custos envolvidos.
A Constituição Federal de 1988 e a Política Nacional para Pessoas em Situação de
Rua representaram, de fato, um avanço do sentido de se reconhecer direitos sociais em
âmbito nacional. No que tange à Política, para que seja implementada é necessária a
adesão por parte das demais esferas de poder, além da realização das ações em conjunto
com o objetivo de fazer valer as diretrizes estabelecidas, com o acompanhamento dos
resultados esperados. Diante desta reflexão, é possível considerar que, Zenita, durante o
período em que viveu nas ruas de Copacabana usufruiu, então, de uma cidadania
relativa. Por esse conceito, deve ser levada em conta a atribuição parcial de direitos, em
que se admite o “direito a ter direitos”, mas apenas sob determinadas condições
(Giorgetti, 2006).

Acolher não é recolher

De acordo com o Dicionário Aurélio, o verbo acolher significa hospedar, atender,
receber, tomar em consideração. Recolher, por sua vez, segundo a mesma fonte de
consulta, está associado ao ato de conduzir a abrigo, depósito ou local confinado, reunir
ou juntar coisas dispersas. Se trouxermos as duas definições para realidade da
população que vive nas ruas, embora as duas palavras possam guardar alguma
semelhança, na fala do líder de um dos principais movimentos em prol desse segmento
social, “o lixo deve ser recolhido das calçadas; as pessoas são acolhidas para serem
melhor tratadas em algum local fora dali”.
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Em maio de 2012 foi assinado um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)
entre a Prefeitura do Rio de Janeiro – representada pelo prefeito Eduardo Paes e seus
respectivos secretários municipais de Assistência Social, Saúde e Defesa Civil,
Trabalho e Emprego, Habitação e Ordem Pública - e o Ministério Público Estadual, por
meio da 7ª. Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital
e da 4ª. Promotoria de Justiça de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência da
Capital. O documento considera como objetivos o aperfeiçoamento das políticas
públicas essenciais (implementação de rendas ou de condições habitacionais) voltadas
para a população em situação de rua no município e o aprimoramento da abordagem
social a esse grupo social. Especificamente em relação às operações de abordagem e
acolhimento, o TAC determina que a Guarda Municipal somente poderá fazer
abordagens de tentativas de acolhimento, acompanhada de assistentes sociais e sem a
utilização de armas e outros artefatos de segurança.
De acordo com Cláusula 08 do TAC, o município do Rio de Janeiro deverá se
comprometer a “respeitar e garantir a integridade dos pertences pessoais e documentos
da população em situação de rua por ocasião das abordagens e acolhimento”. Ou seja,
significa dizer que, de acordo com o documento, colchões, papelões, cobertores e outros
itens sobre as calçadas somente poderão ser removidos na ausência de seu dono. A
mesma cláusula destaca qinda que a Prefeitura terá que “providenciar a emissão dos
documentos necessários à identificação civil e à inserção no mercado de trabalho,
quando o usuário não os possua”. O prazo para o trâmite é de cinco dias a patir da data
de abordagem.
A operação que levou Zenita, por determinação do Ministério Público Estadual,
para o Abrigo Cristo Redentor, em Bonsucesso, ocorreu sete meses após a assinatura do
referido Termo de Ajustamento de Conduta. A instituição não pertence ao município; é
a única do Governo do Estado do Rio de Janeiro nesse segmento, sendo considerada
uma referência no atendimento à população idosa em situação de risco. Considerada
pelo MP como uma pessoa idosa, em situação de risco social, sem condições de
responder por sua própria integridade e gerir a própria vida, seu acolhimento foi
realmente compulsório. Nesses casos, o MP determina que o indivíduo seja levado para
o abrigo mesmo contra a sua vontade. O acolhimento de idosos que vivem sobre as
calçadas é amparado pela Cláusula 10 e o Parágrafo Terceiro do TAC:
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CLÁUSULA 10 - Ressalvados os casos de abrigamento de famílias, quando
será priorirzada a preservação da integridade familiar, o MUNICÍPIO DO
RIO DE JANEIRO se compromente, quando da abordagem realizada pelas
equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social para fins de
acolhimento de população de rua, separar as pessoas idosas das demais, a
exemplo do que já feito em relação às criaças e adolescentes, levando-as a
uma central de recepção específica para idosos ou diretamente para um
abrigo público ou conveniado da rede municipal de asssistência, a fim de que
a equipe do local possa fazer os encaminhamentos adequados de acordo com
o perfil social de cada pessoa idosa[...].
PARÁGRAFO TERCEIRO – O Município do Rio de Janeiro se compromete
a manter contante avaliação da situação individual de cada pessoa idosa,
institucionalizada no local, no tocantte às suas condições de saúde física e
mental e, de acordo com o seu perfil, providenciar seu encaminhamento à
família ou à unidade de saúde mais indicada para o caso (MINISTÉRIO
PÚBLICO DO RIO DE JANEIRO, 2012)

Embora, na avaliação da Promotora Helena, a qual participou da operação de
acolhimento de Zenita, muito se tenha avançado no aprimoramento da conduta do
município do Rio de Janeiro em relação às operações de abordagem nas ruas, sempre
que há algum grande evento importante na cidade, com repercussão dentro e fora do
país, as irregularidades voltam a ocorrer. Em julho de 2014, conforme notícia veiculada
pela sucursal da BBC no Brasil11, números divulgados pelo próprio MP davam conta de
que a Prefeitura havia retirado 669 pessoas das ruas, muitos de forma compulsória, e
encaminhado para o Abrigo Rio Acolhedor, no bairro de Paciência, na Zona Norte da
Cidade. A operação, de acordo com interlocutores ouvidos pela reportagem, teria sido
atribuída ao movimento de “limpeza das ruas” por ocasião da realização da Copa do
Mundo. Reproduzida em diversos outros veículos de comunicação, a notícia mobilizou,
também, os movimentos em apoio a esse segmento social. A reportagem da sucursal do
veículo britânico traz ainda à tona outro tema muito delicado, que está constantemente
na mira do Poder Judiciário: a situação dos abrigos públicos. Em maio de 2014, o
Abrigo Rio Acolhedor foi alvo de uma liminar judicial a qual determinava que não
poderia mais receber mais nenhum acolhido até que fossem providenciadas melhores
condições de atendimento. A medida, segundo informou a notícia da BBC, é
fundamentada em denúncias recebidas pelo MP a respeito da superlotação e má higiene
(BBC, 2014).

____________________________
11

Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/07/140628_rio_mendigo_wc2014_jp
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Além do Abrigo Rio Acolhedor, em Paciência, a Prefeitura dispõe de cinco
outras instituições próprias nesse segmento: Plínio Marcos (São Cristóvão), Stella
Maris (Ilha do Governador, Aldaíza Spozatti (Realengo), Maria Thereza (Taquara) e
Irmã Dulce (Rio Comprido). Além disso, atua por meio de outras três instituições
privadas e filantrópicas conveniadas localizadas em Jacarépagua, Freguesia e
Santíssmo (Associação Betânia), Cordovil (Sociedade Emaús/Banco da Providência)
e em Cascadura (Toca de Assis).

Ao todo, de acordo com levantamento realizado

para a elaboração desta pesquisa, esse conjunto de instituições dispõe de 800 vagas
para acolher pessoas que vivem em situação de rua no Rio de Janeiro. Ainda na lista
dos serviços e unidades de atendimento do município voltados para essa população, é
importante citar as duas unidades do Centro de Convivência dia (Centros POP), no
Centro da Cidade e no Irajá, e as 14 unidades do Centro de Referência Especializado
de Assistência Social (CREAS), localizadas em Laranjeiras, Rio Comprido, Tijuca,
Engenho de Dentro, Ilha do Governador, Ramos, Madureira, Irajá, Guadalupe, Barra
da Tijuca, Recreio, Campo Grande, Santa Cruz e Guaratiba. As sete unidades do
Consultório na Rua, já mencionadas neste capítulo, também devem ser consideradas
nessa estrutura.
A mesma Promotora ressaltou que, em relação ao acolhimento, um dos principais
problemas é o número restrito de vagas nas Instituições de Longa Permanência para
Idosos (ILPIs) em relação às demandas desse público. O atendimento realizado por
esses agentes, no entanto, foi elogiado pela representante do MP estadual. “O
atendimento é bom porque os ILPIs trabalham verdadeiramente em rede. Por ser em
número menor, há um trabalho muito mais efetivo do que o realizado pelo Abrigo
Cristo Redentor, por exemplo”, enfatizou. Mas, segundo ela, lamentavelmente, há muito
mais demandas do que oferta por esse tipo de serviço. “É preciso trabalhar com a
realidade”, afirmou. Para o MP, observou a Promotora, é uma lástima não ser possível
atuar em todas as frentes. Segundo ela, uma amostra disso é o crescimento da
quantidade de procedimentos instaurados voltados para idosos. “As denúncias, na
maioria das situações, levam a casos insolúveis e, por conta disso, não resta outra
possibilidade a não ser o acolhimento. Quando não há uma rede informal de
sobrevivência, a única saída e inserir em uma instituição pública”, justificou.
Considerando a atuação do Ministério Público em relação à população em situação
de rua, pensando especificamente a partir do caso de Zenita e de outros moradores de
rua de Copacabana, objeto desta dissertação, é possível afirmar que o órgão contribuiu
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para o esfacelamento das redes de sobrevivência que garantiam sua permanência sobre
nas ruas, ao determinar a retirada dessas pessoas das calçadas. O processo de
acolhimento de Zenita e a supervisão de suas novas condições de vida em um abrigo
público, garantindo que ela se mantenha institucionalizada e não retorne para as ruas,
exemplificam bem esse aspecto do trabalho do MP.

Relatos, na ausência

Após ter aguardado por cerca de vinte minutos, entrei na sala de audiência na 1ª.
vara da Infância, da Juventude e do Idoso. Confesso que fiquei em dúvida sobre como
deveria me comportar e que papel seria conveniente assumir naquele recinto, onde um
ritual que eu desconhecia teria início a qualquer momento. Sabia que estava diante de
algo valioso para a minha pesquisa, mas percebi que também havia virado parte daquela
história como uma personagem com participação especial que pode ajudar a mudar o
rumo de um folhetim. Muitos questionamentos vieram à tona: o que eu poderia ou não
dizer ao juiz? Deveria assumir a minha posição de pesquisadora? Deveria contar o que
vi no Abrigo? Discorrer sobre a personalidade de Zenita? Contar sobre a produção do
meu filme? E a respeito do projeto de pesquisa de mestrado? Com que grau de certeza
deveria afirmar coisas que Zenita havia contado? Decidi aguardar o posicionamento do
juiz e ouvir o que a assistente social diria para tentar conduzir a minha narrativa da
forma mais adequada possível naquele cenário tão novo para mim. Eu, que estava nos
bastidores, legitimaria a minha existência naquela história sobre a ex-moradora de rua
de Copacabana. Poderia eu interagir dessa forma de tal maneira a ponto de fazer parte
de um processo? Estaria interferindo nos rumos da minha própria pesquisa?
No interior da sala de audiência havia uma mesa em forma de “T”. Na parte
horizontal, no topo da “letra”, o juiz, a escrevente e as Promotoras de Justiça que eu
havia conhecido antes da sessão. Na cadeira de rodas, a Sra. Vilma foi conduzida pela
assistente social até a sala, por não ter com quem ficar do lado de fora do recinto.
Pacientemente, ouvia tudo sem se manifestar. À ocasião, ela vivia no mesmo pavilhão
que Zenita, uma ala para os idosos que têm dificuldade de locomoção. O juiz me
convidou para sentar, juntamente com os dois assistentes sociais. Prestei atenção em
todos os movimentos da sala. Várias pastas de papel com volume robusto de
documentos estavam sobre a mesa. Penso em como o MP consegue dar conta de tantas
situações e histórias ao mesmo tempo. Como seria a fiscalização fora das salas de
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audiência? Como as denúncias seriam investigadas? Como teria sido a denúncia sobre a
situação de Zenita nas ruas de Copacabana? Investi em uma conversa com Marcos,
sentado ao meu lado (à direita da base do “T”). Diante de mim, a Promotora Célia e a
assistente social Rosângela.
O juiz pediu para aguardarmos um pouco, pois estava finalizando, junto com a
escrevente, o documento da sessão anterior. Ali, uma senhora com certa dificuldade de
ouvir e falar, tentava entender qual era o seu papel naquele processo. A mãe dela, pelo o
que entendi, estaria em um abrigo também e, supostamente, não podia comparecer pelos
mesmos motivos de Zenita. Após anotar a data da próxima sessão em um pequeno
papel, a Promotora Célia perguntou a mulher se ela, enfim, estava ciente do que deveria
fazer. Acompanhamos o final da audiência. Mesmo sem parecer entender bem o que
estava sendo solicitado, assinou um documento em que se comprometia a comparecer,
previamente, à instituição, na data marcada, para auxiliar no traslado da mãe até o local
da audiência na 1ª. Vara da Infância, da Juventude e do Idoso.
A audiência de Zenita começou com atraso. O juiz perguntou aos assistentes
sociais o motivo pelo qual a pessoa mais importante naquele processo não estava
presente. Márcia disse que ela não estava se sentindo bem. Mostrou o laudo médico.
Marcos complementou com a informação de que a baixa audição e a dificuldade de
locomoção impediam que Zenita fosse levada até o local da audiência. Rosângela
ressaltou que Zenita estava debilitada, mas tentaria levá-la na próxima audiência. “Hoje
ela não pode comparecer, pois não estava se sentindo bem. Não deambula”, afirmou a
assistente social. O juiz, então, perguntou quem eu era e se poderia contar o que sabia
de Zenita. Iniciei a minha narrativa descrevendo a forma como a conheci, contando
sobre a relação que ela mantinha com o meu marido, o documentário que produzi e
como era a sua forma de encarar a vida, sobre como se relacionava com o bairro de
Copacabana, com as pessoas ao seu redor, especialmente sua rede de amigos, dos locais
onde costumava passar o dia ou dormir. Queria mostrar a face de Zenita que conheci e
fez com que ela se tornasse o objeto de minha pesquisa, mesmo que estivesse, à minha
maneira, construindo uma personagem. Notei que eles pouco sabiam sobre ela. Em
meio a tantos processos impressos em centenas de páginas apinhadas no grande volume
de pastas, Zenita, possivelmente, era apenas mais um número a ser distribuído.
Contei que ela relatava estar cansada de ficar nas ruas e queria um local para morar.
Descrevi a cena de nosso primeiro encontro nas dependências do Abrigo, enfatizando o
quanto Zenita parecia feliz em seu novo lar. Entretanto, o mesmo não senti quando,
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cerca de um mês depois, voltei ao local para concluir as gravações de meu filme. Não
sabia se deveria elogiar ou não o Abrigo, sob o risco de perder o acesso que até então
me fora garantido pela assistente social, ou até que ponto deveria ir a minha sinceridade
como personagem daquele ritual. Foi nesse momento que decidi falar sobre o período
de cinco meses em que busquei, incessantemente, saber o paradeiro dela. Depois de
muito peregrinar, lembrei que Zenita havia deixado uma pista e fui atrás de alguma
revelação. Sérgio, fotógrafo que conviveu de perto com Zenita em Copacabana, contou
onde ela estava.
Muito atencioso, o juiz fez várias perguntas a respeito da possibilidade de Zenita
possuir uma casa em alguma parte do Rio de Janeiro ou do Maranhão, sua terra natal,
marido, filhos e parentes. Helena, por sua vez, entrava em cena para solicitar que
detalhasse algumas respostas nesse sentido. Para o juiz, importava saber se ela recebia
benefícios do INSS e se havia percorrido alguma trajetória profissional. Todas as
minhas falas eram repetidas pelo juiz e transcritas, imediatamente, pela escrevente –
com todos os pontos, vírgulas e espaços. Em alguns instantes fui interrompida pelo meu
próprio discurso, verbalizado pelo líder daquele ritual. Foi, então, nesse momento que
eu me senti na obrigação de contar a respeito do filme, informar que o tema havia
evoluído para o meu objeto de pesquisa acadêmica e, sobretudo, da minha disposição
para ceder ao MP todo o material que havia coletado a respeito de Zenita – a fim de que
eles pudessem conhecê-la melhor. Meu compromisso, juntamente com tudo o que
relatei, fez parte do documento que conferi e assinei ao término da sessão.
Diante da minha fala, o juiz, então, indicou no documento a solicitação para que
fosse informada a existência de contas bancárias e respectivos saldos em nome de
Zenita. Ao INSS, requereu o envio de ofício para apurar a existência de eventuais
benefícios previdenciários, no qual deveria constar a proibição para que fossem
realizados empréstimos consignados sobre o referido benefício. O juiz, então, perguntou
se os representantes do Abrigo haviam levado os documentos de identificação de
Zenita. “Temos, sim. Tenho a identidade dela e o cartão de benefícios original”, disse
Marcia. De posse de ambos os documentos, o juiz solicitou que fossem feitas cópias
para serem anexadas ao processo.
A seguir, o juiz inseriu fez um apelo para que Sérgio fosse intimado. Ele indagou
se sabíamos informar o endereço deste que, conforme narrado em outros momentos
dessa dissertação, foi o mais importante integrante da rede de sobrevivência de Zenita
nas ruas de Copacabana, mas a assistente social disse apenas possuir o número do
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telefone celular e o e-mail que eu mesma havia fornecido, meses atrás. O juiz solicitou
que eu enviasse, posteriormente, o e-mail de Sérgio para anexar aos autos do processo.
Todos os documentos de Zenita que foram devolvidos estavam sob os cuidados de
Sérgio. Requereu, então, uma petição para dar tempo de intimá-lo para a próxima
audiência, agendada para o dia 11 de março de 2015. Contei que Sérgio levava Zenita
ao médico e mantinha uma relação bem próxima, ajudando, inclusive, a buscar um local
para ela morar. Arranjo, conforme relatado no capítulo sobre a formação das redes de
sobrevivência nas ruas de Copacabana, que não deu muito certo, pois Zenita recusou-se
a viver com uma suposta senhora que, segundo ela, a maltratava. Nesse momento, uma
outra mulher, muito bem vestida, entrou na sala e sentou-se ao lado do juiz. Abriu a
pasta com o processo de Zenita e folheou, rapidamente, todo o material. O juiz
perguntou se ela gostaria de manifestar-se. Quase sussurrando, a mulher observou que
seria importante solicitar uma perícia no Abrigo. Ele respondeu, dizendo que seria
realizada uma perícia de impressão pessoal na próxima audiência. Diante dessa
informação, ela demonstrou estar satisfeita. Não consegui, naquele instante, descobrir
quem era essa nova personagem, mas supus que fosse outra Promotora de Justiça do
Ministério Público Estadual.
Não pude comparecer à audiência seguinte, mas, imediatamente após a sua
realização, liguei para Rosângela a fim de saber como havia transcorrido a sessão.
Zenita, mais uma vez, não compareceu. A assistente social, que foi substituída por
Marcos como representante do Abrigo perante a Justiça, contou, por telefone, que seu
quadro de saúde era estável, mas, dificilmente, ela teria condições de se locomover até a
presença do juiz. Rosângela criticou o Ministério Público, dizendo que o órgão deveria
ter enviado alguém para realizar a perícia no local, pois “isso teria sido mais fácil do
que fazer a idosa ir até o local da audiência”. Segundo ela, não houve agendamento de
outra audiência. Sérgio também não foi convocado, conforme o juiz havia determinado.
“A atuação do Ministério Público não é rápida. O que eles fazem nós não sabemos. Só
somos informados quando há uma notificação e isso, às vezes, demora muito”,
complementou Rosângela. Durante a referida sessão, o juiz concedeu a tutela provisória
de Zenita para o Abrigo Cristo Redentor. A cada seis meses, essa tutela poderia ou não
ser renovada. Enquanto isso, a ex-moradora de rua de Copacabana continuou seguindo a
sua vida como alguém que parecia ter se transformado em outro ser, fora do ambiente
que havia definido como o seu lar. Com problemas de saúde, mudou-se, mais uma vez,
para outro pavilhão. Acamada, com olhar perdido, alternando entre momentos de
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reconhecimento e indiferença em relação aos seus cuidadores, sequer tinha a vaga noção
do conjunto de leis, cumpridas ou descumpridas, que gravitavam em torno do universo
em que habitava enquanto repousava em seu leito solitário, durante os últimos anos de
sua vida - encerrada no início de 2016 - sob os cuidados do que se convencionou
chamar de Estado.
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Conclusão: quando o objeto de pesquisa é o vizinho que mora
em uma casa sem teto, portas e janelas

Em meio à multidão, o indivíduo está só. Ele cruza diariamente com
centenas de pessoas que não conhece. Essas pessoas vivem no mesmo
meio, mas não convivem. A mesma metrópole produz as massas e isola o
indivíduo. Nesse contexto surgem, especialmente na literatura, temas que
questionam a perda dos laços sociais tradicionais e apontam a
banalização da vida nas grandes cidades. (FOLHA DE SÃO PAULO,
2000).

“E aquele filme, terminou? Eu não esqueci do seu filme”. Ouvi estas duas frases de
Zenita, em nosso último encontro, em abril de 2013, quando, na área externa do Abrigo
Cristo Redentor, conclui a captação de imagens da ex-moradora de rua para o meu
curta-documentário. Conforme já descrito na introdução desta dissertação, naquele dia,
ela surgiu com o rosto e os olhos inchados, o olhar meio perdido, aparentando estar sob
efeito de forte medicação e, talvez, por consequência disso, demonstrando ter pouca
memória das histórias que fizeram parte de nosso convívio em Copacabana. Em razão
desse quadro, fiquei muito emocionada por ela ter lembrado algo tão importante que,
afinal, nos conectava e havia se transformado no laço que me integrava à rede que
garantia a sua sobrevivência sobre as calçadas do bairro até o dia em que passou a ser
tutelada pelo Estado.
Em um dos trechos de nossa conversa, àquela ocasião, pedi a Zenita que deixasse
uma mensagem para ser inserida no filme. Com os olhos marejados, a maranhense disse
algo que, de tão simples e profundo, resume a relação que caracteriza o fosso social que
nos separa dos que vivem na linha da extrema pobreza. “Queria pedir para as pessoas
não maltratarem as outras pessoas. Somos todos iguais”. A igualdade, na visão da índia
tapuia, certamente estava associada às relações, especialmente de afeto e amizade,
construídas ao longo da vida. Durante sua trajetória nas ruas de Copacabana, foi
exatamente esta grande capacidade de composição do seu tecido relacional, com
indivíduos de perfis e posições distintas na hierarquia social, que a manteve viva. Zenita
regeu, com certa maestria, a rede que garantia a sua sobrevivência nas ruas ao longo de
três décadas. Com seu magnetismo, parecia conseguir unir os fios que conectavam os
diferentes integrantes desta rede.
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Esta etnografia teve o propósito de compreender a dinâmica das redes de
sobrevivência nas ruas, a partir da trajetória de Zenita sobre as calçadas de Copacabana
e de outros indivíduos em situação similar à sua, os quais conheci durante o trabalho de
campo. Por meio da observação participante, das conversas e entrevistas não somente
com pessoas que vivem nas ruas, mas com integrantes dessas redes – formais,
informais, ligadas ou não a instituições religiosas –, além de agentes e representantes de
agências ligadas ao campo estatal, a pesquisa buscou entender de que forma elas operam
no cotidiano dos grandes centros urbanos. A interação, sobretudo com as pessoas que
vivem nas ruas, permitiu, por meio dos relatos, construir uma certa representação social
(BECKER, 2007) da vida desses indivíduos , realçando os aspectos que indicam a
forma como desenham, cotidianamente, os mapas que indicam o caminho da
sobrevivência.
Ao focalizar a região da Zona Sul do Rio de Janeiro, área nobre da cidade, e
especialmente Copacabana, o estudo revelou que, nos últimos anos, as ações realizadas
pelas redes formais foram praticamente extintas no bairro. O que sobrou, segundo dados
levantados para a composição desta etnografia, foram ações individuais e isoladas,
executadas por transeuntes, muitos deles idosos, que se solidarizam com a situação
precária dos que moram sob as marquises.
A escassez de redes formais de sobrevivência no bairro de Copacabana obriga os
indivíduos que habitam as calçadas do bairro a percorrerem grandes distâncias à procura
dos elementos básicos para garantir a sua existência. Esse deslocamento, na maioria das
vezes, é feito a pé, e reflete a determinação de cada um manter-se vivo. Nos mutirões
realizados por instituições religiosas como a Paróquia de Santa Cecília e Pio X, em
Botafogo, e a Arquidiocese do Rio de Janeiro, tive a oportunidade de conhecer e
conversar com pessoas de várias partes da cidade, de outros estados e até estrangeiros,
em busca de alimento, atendimento médico e a emissão de documentos pessoais. Nas
duas ações, dentre as várias que participei, pude constatar a participação de agentes e
agentes ligadas ao campo estatal como integrantes dessas redes.
O fato de a pesquisa ter focalizado, em sua grande parte, as relações dos habitantes
formais de Copacabana com a população que vive sobre as calçadas do bairro revelou, a
partir das conversas com moradores de rua, o movimento permanente das lideranças
locais para a retirada dessas pessoas das calçadas. Muitas vezes, essa dinâmica, que
deveria fazer parte das operações de acolhimento consentido, ocorre de forma violenta e
compulsória, sobretudo durante a madrugada. Por meio dos relatos desses indivíduos e
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de integrantes de redes de sobrevivência, somados às entrevistas com representantes das
associações de moradores da Zona Sul, a pesquisa constatou que tal conduta é resultado
da atuação do campo estatal, associado aos agentes políticos da região, no sentido de
desfazer as redes de sobrevivência ao levar essas pessoas para bem longe do espaço
urbano detentor da orla marítima mais famosa do Brasil.
A dissertação também abordou, ainda que de forma breve, o comportamento das
comunidades relacionadas à Zona Sul do Rio de Janeiro nas redes sociais, produzidas e
alimentadas por moradores formais da Zona Sul do Rio. No ambiente virtual, os
embates entre pessoas com opiniões divergentes em relação, sobretudo, às atitudes que a
Polícia deveria adotar acerca da população de rua, muitas vezes foram verdadeiros
convites a uma participação mais ativa, logo freada pela decisão metodológica de
manter-me silente, apenas tomando notas. Sobre esse trabalho etnográfico a partir do
universo virtual, Wittel (2000) escreveu que um dos problemas relativos a esse campo é
a impossibilidade de se observar “pessoas reais”, premissa básica da chamada
observação participante. No meu caso, por ser também moradora de Copacabana, posso
dizer que alguns dos integrantes das mídias que acompanhei são conhecidos do bairro, o
que, de certo modo, ajudou na “autenticação” do conteúdo pesquisado como atribuído a
alguém que, de fato, existe. Outro ponto relevante foi que, em alguns casos, a partir de
fotos expostas de moradores e rua ou apenas pertences, como colchões, sacolas e
papelões, em algum local de grande visibilidade no bairro, tive a oportunidade de
registrar “in loco” os objetos de discussão.

Olhar, ouvir, compartilhar e relatar: meu vizinho, o morador de rua
“Para ganhar um prato de comida e um copo de água eu preciso mesmo
preencher isso? Pra quê? Hoje você vai sair daqui e vai dormir em casa. E eu? Vou
dormir sobre o papelão.” Ouvi esse desabafo, feito em voz alta, por um morador de rua
que participava do mutirão organizado pela Arquidiocese do Rio de Janeiro, no dia 1º,
de maio de 2015. Sentado na cadeira em frente à que eu ocupava na sessão de cadastro,
primeira etapa do circuito de atendimento à população de rua, ele chorou.
Imediatamente foi acalmado por dois voluntários e, em seguida, encaminhado para a
área onde eram servidas as refeições. A cena, que compôs parte do quadro da minha
primeira inserção em campo em uma ação organizada por redes formais de
sobrevivência nas ruas, desencadeou, em mim, uma série de reflexões relacionadas à
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postura que o pesquisador deve adotar diante de situações onde a coleta formal de
informações deve ceder espaço a uma metodologia que se adeque ao perfil do objeto de
pesquisa. Diante daquela situação pensei que papel algum poderia substituir o momento
em que, finalmente, aquele indivíduo teria condições de matar a sua fome.
Durante o período em que acompanhei Zenita nas ruas de Copacabana me deparei
com muitos dilemas éticos que, a exemplo do citado acima, acirraram os meus
questionamentos não somente como pesquisadora, mas a respeito de meu próprio papel
como ser humano. Acenar para ela, virar as costas e seguir o caminho rumo à minha
casa de concreto e tijolo, após mais uma sessão de filmagem, era, em várias outras
situações, a que mais me afligia. Como, simplesmente, partir e deixá-la dormir ao
relento? De que forma dormiria? Como se protegeria da chuva, do frio? E se fosse
agredida enquanto repousava? Em diversas noites tive dificuldade de dormir por sentirme carregada de culpa. Eu tinha um colchão confortável para deitar o meu corpo. Ela
não. Em algumas ocasiões, seguia pelas ruas de Copacabana, logo cedo, para saber se
ela estava bem. E, quando a encontrava, era sempre recebida com um sorriso. O fato é
que ela estava ali, ocupando o mesmo espaço territorial que eu, como uma vizinha que
também habitava o bairro de Copacabana. O laço que criamos, de alguma forma,
estendia uma ponte resistente sobre o fosso social que havia entre nós.
Para o pesquisador que investiga a dinâmica de vida dos indivíduos que vivem nas
ruas, Copacabana figura como um espaço que, além de ser percebido pelo senso comum
como proprietário de uma das orlas marítimas mais democráticas do mundo, torna-se
local de sobrevivência em função da interação com um público que, aos olhos dos
indivíduos que habitam as ruas, ainda ocupa um espaço relevante na escala social.
Nesse sentido, recorro ao trabalho de Alba Zaluar (1996) para refletir, à luz da
propagada imagem democrática de Copacabana, que “nada ordena claramente, na nossa
sociedade, o contato entre os pobres e os ricos” (ZALUAR,1996, p.11). Ao contrário, de
acordo com as observações da autora, “somos instados a conviver alegremente nos
estádios de futebol, nos desfiles de escolas de samba e na nossa cozinha. Mas vivemos
em mundos separados, cada vez mais longe um do outro.” (ZALUAR,1996, p. 11)
Na narrativa de Zenita e de outros indivíduos em situação de rua, entrevistados
durante o trabalho de campo, pude constatar que a investigação desse segmento social
enfrenta um importante desafio que vai além dos eventuais riscos de segurança e das
dificuldades de continuidade nas entrevistas e no trajeto de observação, em função da
própria mobilidade desses indivíduos. Trata-se da veracidade do relato de suas
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trajetórias pessoais. Diante das condições precárias em que vivem - muitas vezes
permeadas pelo envolvimento com drogas, álcool e o crime - é possível supor que o
universo das ruas possa contribuir para a produção de histórias não condizentes com a
realidade. Janaina Amado, alerta para o fato de que “é necessário distinguir entre o
vivido e o recordado, a experiência e a memória, entre o que se passou e o que se
recorda daquilo que se passou.” (AMADO, 1998, p. 131)

Embora relacionadas entre si, vivência e memória possuem naturezas
distintas, devendo, assim, ser conceituadas, analisadas e trabalhadas como
categorias diferentes, dotadas de especificidade. O vivido remete à ação, à
concretude, às experiências de um indivíduo ou grupo social. A prática
constitui o substrato da memória; esta, por meio de mecanismos variados,
seleciona e reelabora componentes da experiência. (AMADO, 1998 , p. 131)

Especificamente no caso de Zenita, decidi, em alguns momentos, realizar
movimentos no sentido investigar o que estava sendo contado, como a convivência com
Cacá Diegues e Nara Leão. Como o tempo decorrido era de mais de quarenta anos, não
foi possível chegar a uma conclusão sobre o que ela contara havia realmente feito parte
de sua experiência de vida. Muitos foram os obstáculos para tentar reproduzir pelo
menos uma parte da trajetória de Zenita antes de passar a viver sob as marquises de
Copacabana e, dessa forma, tomei a decisão de apenas contar o que presenciei sobre a
sua relação com o bairro e as pessoas e instituições, públicas ou não, que de alguma
forma contribuíram para ou alteraram suas condições de sobrevivência nas ruas. Em
relação às memórias afetivas relatadas por ela, tomei o cuidado de ouvir e transcrever
para o papel o que Zenita mantinha, com zelo, como fragmentos dos seus arquivos de
vida. Sem julgamentos ou indicação de que a não confirmação destas informações
pudesse alterar, de algum modo, os resultados produzidos pelo estudo desenvolvido.
Hélio Silva (2009) observa que a vivência do etnógrafo converte as três fases do
cronograma de trabalho do pesquisador – situar-se, observar e descrever – em atividades
sincrônicas: andar, ver e escrever. O percurso no campo, sua observação e descrição do
contexto, percorrido e observado, segundo sua interpretação, “são três fluxos que se
misturam pela reciprocidade, interdependência e (inter) influências, enquanto se
tensionam pelas contradições e heterogeneidade das disposições e habilidades em jogo.”
(SILVA, 2009, p.186).

Tudo isso compõe uma complexa ambivalência, um contexto do qual deriva
o estatuto do observador e as propriedades do universo observado. Cena de
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componentes tão inextricáveis impõe que a etnografia se torne o relato de um
percurso. (SILVA, 2009,p.186)

Ainda de acordo com as reflexões de Hélio Silva (2009), informações sobre a
sociedade observada devem estar organizados no texto ao longo de uma espinha dorsal,
o percurso do etnógrafo. Para o autor, somente essa linha aglutinadora do material
colhido poderá torná-lo legível. Trata-se, segundo ele, “de pensar a etnografia como o
relato de uma experiência conflituosa de um observador, condição para o entendimento
do que foi observado.” (SILVA, 2009, p.186).
Também abordando o papel do pesquisador, por meio de outra matriz analítica,
Teresa Caldeira (1988), observa que o antropólogo contemporâneo “tende a rejeitar as
descrições holísticas, se interroga sobre os limites da sua capacidade de conhecer o
outro, procura expor no texto as suas dúvidas, e o caminho que o levou à interpretação,
sempre parcial.” (CALDEIRA,1988, p. 133) Na condição de pesquisadora e moradora
de Copacabana, parte do objeto de pesquisa desta dissertação, parto da premissa de que,
assim como os que habitam casa de concreto e tijolo, os que vivem nas ruas também
fazem parte da sociedade. No caso de Copacabana, ainda que não apareçam nos
indicadores populacionais do bairro, são também habitantes de um mesmo espaço
urbano. Ao habitarem esse mesmo espaço, compartilham dores, expectativas, medos,
constroem e interagem com suas redes de relacionamento, desenvolvem inúmeras
conexões e, ao mesmo tempo, vivem sós. Solidão ainda mais acentuada diante da
grande extensão desta casa com 74 cômodos e mais de 140 mil vizinhos. Sem teto,
portas e janelas.

102

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMADO, Janaina. O grande mentiroso: tradição, veracidade e imaginação em
história oral. In: Usos e abusos da história oral. FGV Editora, 2006.
ARENDT, H. Condição Humana. Rio de Janeiro. Forense Universitária, 1991.
BECKER, Howard Saul. Falando da sociedade. Rio de Janeiro. Zahar, 2007.
BIRMAN, PEREIRA LEITE, MACHADO E SÁ CARNEIRO, Patricia, Márcia, Carly e
Sandra (org.). Dispositivos urbanos e trama dos viventes. Rio de Janeiro. FGV
Editora, 2015.
BOURDIEU, Pierre (org.). A miséria do mundo. Petrópolis, Rio de Janeiro. Editora
Vozes, 1993.
_____________________Algumas propriedades dos campos. In BOURDIEU, Pierre.
Questões de Sociologia. Rio de Janeiro: Ed. Marco Zero, 1983.
BRASIL, POLÍTICA NACIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA.
Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20072010/2009/Decreto/D7053.htm
BURSZTYN, Marcel (org.). No meio da rua – nômades, excluídos e viradores. Rio
de Janeiro: Garamond, 2000.
CALDEIRA, Teresa Pires do Rio. A presença do autor e a pós-modernidade em
antropologia. Novos Estudos no. 21. Julho de 1988. Disponível em :
http://www.novosestudos.org.br/v1/files/uploads/contents/55/20080623_a_presenca_do
_autor.pdf
CASTELLS, Manuel e BORJA, Jordi. “As Cidades como Atores Políticos”. Novos
Estudos CEBRAP. São Paulo : CEBRAP, Julho de 1996. - 45. - pp. 152-166.
CASTEL, Robert. In: Desigualdade e a questão social. orgs. BELFIOREWANDERLEY,
Mariângela; BÓGUS, Lúcia e YAZBEK, Maria Carmelita – São Paulo: EDUC, 2000.

__________ A discriminação inicial- cidadãos ou autóctones? Petrópolis, Rio de
Janeiro. Editora Vozes, 2008.
CEFAI, Daniel. Grande exclusão e urgência social – Cuidar dos moradores de rua em
Paris. Contemporânea. Jul-Dez. 2013.
CENSO. População de Rua 2013 – Um direito à Cidade. Disponível em:
http://www.rio.rj.gov.br/web/smds/exibeconteudo?id=4607334
COSTA. Antonio Firmino da. Sociedade de bairro: dinâmicas da identidade
cultural. Lisboa. Celta Editora, 2008.
DA MATTA, Roberto. A Casa & a rua. Rio de Janeiro. Rocco, 1997.

103

DA MATTA, Roberto. A Mão visível do Estado: notas sobre o significado cultural dos
documentos na sociedade brasileira. Anuário Antropológico/99: 37-64. Rio de Janeiro.
DAS e POOLE, Veena e Deborah. The state and its margins: comparative
ethnographies. Oxford: James Currency, 2004.
DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS. Disponível em:
http://www.dudh.org.br/
ENNE, Ana Lucia. Conceito de rede e as sociedades contemporâneas. Comunicação
e Informação V 7, no.2, 2004
ESCOREL, Sarah. Vidas ao léu. Rio de Janeiro. Editora Fiocruz, 1999.
FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. Nau Editora, 1973.
GOFFMAN, Erving. Estigma. São Paulo. LTC, 1988
_________ A representação do eu na vida cotidiana. Editora Vozes, 1975.
GOTTMANN, Jean.
Virgínia, 1973.

A evolução do conceito de território. University Press of

GRANOVETTER, Mark. The Strenghth of Weak Ties. The American Journal of
Sociology, 1973.
JACOBS, Jane. Morte e Vida das Grandes Cidades. São Paulo: Martins Fontes,
2007. “Introdução”, “O uso das calçadas: segurança” e “O uso das calçadas: contato”.
MAGNANI, José Guilherme Cantor. De perto e de dentro: notas para uma
etnografia urbana. Artigo. Revista Brasileira de Ciências Sociais, junho/2002 –
Volume 17 No. 49.
MANCE, Euclides André. Teorias de Rede – Introdução Conceitual e Elementos
Organizativos.
Porto
Alegre,
2012.
Disponível
em
:
http://redeescoladegoverno.fdrh.rs.gov.br/upload/1367354901_ARTIGO%20REDE.pdf
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS. Direitos do morador de rua. Um guia
na
luta
pela
dignidade
e
cidadania.
Disponível
em:
http://wwwantigo.mpmg.mp.br/portal/public/interno/repositorio/id/16874
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. TERMO DE
AJUSTAMENTO DE CONDUTA. Rio de janeiro, 2012.
MISSE, Michel. O Movimento. A constituição e reprodução das redes do mercado
informal ilegal de drogas a varejo no Rio de Janeiro e seus efeitos de violência. Em:
In Marcos Baptista, Marcelo Santos Cruz and Regina Matias (eds) Drogas e Pósmedernidade: Faces de Um Tema Proscrito. Rio de Janeiro: UERJ/FAPERJ, 2003.
MOTA E MUÑOZ, Adriana e Jorge Vicente. População de Rua: Que Cidadania?
Rio de Janeiro. Nova Pesquisa e Assessoria em Educação, 2003.
104

MARCUS, Georg E. Etnography in/of the System: The Emergence of Multi-Sited
Ethnograpy. Annual Review of Anthropology, n. 24, p. 95 – 117, 1995. Disponível
em:http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.an.24.100195.000523?journ
alCode=anthro
O´DONNELL, Julia. A invenção de Copacabana – culturas urbanas e estilos de vida
no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Zahar, 2013.
PEREIRA, Luiz Fernando Almeida. De olhos bem abertos: rede de tráfico em
Copacabana. Rio de Janeiro, FGV Editora, 2003.
REIS, Elisa Pereira. Opressão burocrática: o ponto de vista do Cidadão. Estudos
Históricos, Rio de Janeiro, vol.3, n. 6, 1990, p. 161-179. Disponível em :
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2306/1445
SCHUCH, Patrice. A rua em movimento: debates acerca da população adulta em
situação
de
rua
na
cidade
de
Porto
Alegre.
Disponível
em:
http://www2.portoalegre.rs.gov.br/fasc/default.php?reg=22&p_secao=120
SIMMEL, Georg. As grandes cidades e a vida do espírito (1903). Disponível em:
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-93132005000200010&script=sci_arttext
______________ A metrópole e a vida mental (1902). In: O fenômeno urbano. Rio de
Janeiro. Zahar Editores, 1979.
SILVA, H.R.S. & MILITO, C. Vozes do meio-fio: etnografia sobre a singularidade
dos diálogos que envolvem meninos e adolescentes ou que tomam a adolescência e
a infância por tema e objeto nas ruas da Cidade de São Sebastião do Rio de
Janeiro. Rio de Janeiro. Relume Dumará, 1995.
SILVA, Helio R.S. A situação etnográfica: andar e ver. HorizontesAntropológicos/
UFRGS. IFCH, PPGAS, Porto Alegre: PPGAS, Ano 15,n.32. p171-188, 2009.
SIMÕES JUNIOR, Jose Geraldo. Moradores de rua. São Paulo. Polis, 1992.
TAETS, Adriana Rezende Faria. O dizível e o indizível: narrativas de dor e violência
em cárceres brasileiros. Brasília. Anuário Antropológico, 2014.
TELLES, Vera da Silva. A cidade nas fronteiras do legal e ilegal. Belo Horizonte.
Argumentum, 2010.
VELHO, Gilberto. A utopia urbana – um estudo de antropologia social. Rio de
Janeiro, Zahar Editores, 1973.
_____________Antropologia urbana. Cultura e sociedade no Brasil e em Portugal.
Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1999.
_____________ Um antropólogo na cidade. Rio de Janeiro. Jorge Zahar Editor, 2013.
_____________Observando o familiar. Nunes, Edson (org.) A aventura sociológica:
objetividade, paixão, improviso e método na pesquisa social. Rio de Janeiro: Zahar,
1978. Ed. p.36-46.
105

VELHO, Otávio Guilherme (org.). O fenômeno urbano. Rio de Janeiro. Zahar
Editores, 1979.
VERAS, Renato. A reestruturação do abrigo Cristo Redentor: o macroasilo
transformado em minicidade. Ver. Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 7 (2): 85-104, 1997.
VIANNA, Adriana B. R. (Org.). O fazer e o desfazer dos ‘direitos’: experiências
etnográficas sobre política, administração e moralidades. Rio de Janeiro. E-Papers,
2013.
WITTEL, Andreas. Ethnography on te Move: from field to net to internet.
Disponível em:http://www.qualitatiresearch.net/index.php/fqs/article/viewArticle/1131
ZALUAR, Alba - A Máquina e a Revolta (“O antropólogo e os pobres: uma
introdução metodológica e afetiva” ), São Paulo, Brasiliense, 1996.
.

106

